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ABSTRAK 

 

Anisah Nur’aini Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul 

“Intervensi Pekerjaan Sosial dalam Pendidikan Inklusif 

(Studi Kasus TK ABA Janturan Kelurahan Warungboto, 

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta)”. 

 

Pelaksanaan pendidikan inklusi dengan siswa dari 

berbagai latar belakang dan kemampuan belajar berada di 

kelas yang sama, memerlukan penyesuaian satu sama lain. 

Berbagai peran dibutuhkan dalam mewujudkan pendidikan 

inklusi, seperti: orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat 

sekitar penting sebagai upaya mendukung pelaksanaan 

pendidikan inklusi di lingkungan. Pekerjaan sosial hadir 

sebagai perantara pemerintah - masyarakat – sekolah - orang 

tua - murid. Paradigma masyarakat terutama guru yang masih 

menganggap siswa difabel sebagai beban sehingga sulit untuk 

ditangani. Pekerja sosial sekolah berupaya untuk 

meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap difabel untuk 

mengoptimalkan proses belajar. Praktik pekerjaan sosial 

berupaya mengolaborasikan seluruh peran yang ada terutama 

sekolah dan keluarga. 

 

Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan jenis penelitian partisipatif action research. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pekerjaan sosial 

cukup berhasil menciptakan perubahan sosial. Peneliti 

melibatkan seluruh support system yang ada di sekitar siswa 

difabel untuk mencapai keberhasilan. Proses intervensi yang 

dilakukan peneliti di antaranya engagement, assesmen, 

planning, pelaksanaan intervensi, monitoring, evaluasi, dan 

terminasi. Pelaksanaan Intervensi dilakukan di sekolah 

maupun di rumah. Peneliti mengoordinasikan sistem sumber 



 
 

xii 

 

yang ada dan memaksimalkan potensi yang ada. Peneliti 

berperan sebagai broker/perantara, enabler/pemercepat 

perubahan, fasilitator, educator, konselor, dan advocator. 

Peran-peran tersebut dilakukan sesuai kebutuhan siswa 

difabel. 

 

Keyword: Pendidikan Inklusif, Intervensi Pekerjaan sosial, 

dan Peran Pekerjaan sosial sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sistem pendidikan di Indonesia salah satunya 

pendidikan inklusif. Sistem pendidikan  yang seharusnya 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. 

Peserta didik dari berbagai latar belakang, kemampuan 

dan bakat istimewa mengikuti pembelajaran di satu 

lingkungan secara bersama-sama.
1
 

Pemenuhan hak pendidikan yang terdapat pada 

UU No. 20 tahun 2003 selama ini belum dapat dikatakan 

terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena 

fasilitas pendidikan yang diberikan kepada siswa difabel 

yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB menjadi pemisah 

antara siswa difabel dan siswa lainnya sekaligus menjadi 

penghambat proses interaksi sosial yang dibutuhkan 

seluruh siswa. Hal ini berdampak pada tidak akrabnya 

masyarakat dengan siswa difabel dan merasa bukan 

bagian dari kehidupan bermasyarakat.
2
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan inklusi dengan siswa dari 

                                                 
1
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 

2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Siswa Difabel, Pasal 1. 
2
 Indah Permata Darma & Binahayati Rusyidi, “Pelaksanaan 

Sekolah Inklusi di Indonesia”, Prosiding KS, vol.2: 2 (2015), hlm.223. 
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berbagai latar belakang dan kemampuan belajar berada 

di kelas yang sama, memerlukan penyesuaian satu sama 

lain. Berbagai peran dibutuhkan dalam mewujudkan 

pendidikan inklusi, seperti: orang tua, guru, pemerintah, 

dan masyarakat sekitar penting sebagai upaya 

mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi di 

lingkungan. 

Peran pendukung yang ada, sebagian masih 

belum dapat menerima kehadiran difabel. Pekerjaan 

sosial dalam pelaksanaan pendidikan inklusi diantaranya 

menjadi perantara antara pemerintah - masyarakat – 

sekolah - orang tua - murid. Pekerja sosial sekolah 

berusaha untuk meningkatkan penerimaan masyarakat 

terhadap difabel untuk mengoptimalkan proses belajar 

siswa difabel.
3
 

Pekerjaan sosial di sekolah bertujuan untuk 

memastikan setiap anak memperoleh jaminan 

pemenuhan haknya. Praktik pekerjaan sosial di sekolah 

diantaranya memberikan pelayanan konseling 

penyesuaian diri di sekolah, tes kemampuan pendidikan, 

konseling keluarga, dan pengelolaan perilaku. Selain itu, 

tugas pekerja sosial perlu melakukan pendekatan 

personal dalam menciptakan stigma positif bagi difabel.
4
 

                                                 
3
Nurul Fadhilah Rezeki & Binahayati Rusydi, “Pekerja Sosial 

dan Pendidikan Inklusi”, Prosiding KS, Vol. 2: 2 (2015), hlm. 229. 
4
 Ibid., hlm. 231. 
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Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan dan potensi siswa sebagai data assesmen 

awal dalam menentukan metode pembelajaran yang 

sesuai. 

Bagan 1. 1  

Struktur Organisasi Sekolah Penyelenggara Pendidikan 

Inklusif 

Sekolah Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 

2009 menjelaskan bahwa tenaga ahli yang tercantum 

pada struktur organisasi sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusi sekolah kecil ialah tenaga profesional 

pada disiplin ilmu tertentu yang relevan dengan 

kebutuhan pembelajaran pada sekolah inklusif. Tenaga 

ahli tersebut meliputi psikolog, psikiater, doktor 

Kepala 

Sekolah 

Guru 

Pembimbing 

Khusus 

Guru 

Kelas 

Guru Mata 

Pelajaran 
Tenaga 

Ahli 
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Didik 

Tata 

Usaha 
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spesialis, serta rohaniwan.
 5

 Penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa profesi pekerjaan sosial sekolah 

belum tercantum dalam pedoman sebagai profesi yang 

mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi di 

Indonesia. 

Praktik sekolah inklusi di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi dua jenis. Berikut contoh pelaksanaan 

sekolah inklusi di Indonesia: 

1. Adanya Dukungan Guru Pendamping Khusus (GPK) 

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

perlu memperoleh dukungan tenaga pendidik 

keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan 

pembinaan siswa difabel secara umum. Guru 

Pendamping Khusus (GPK) salah satu tenaga khusus 

yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa 

atau yang pernah memperoleh pelatihan tentang 

pendidikan luar biasa dan ditugaskan di sekolah 

inklusif sesuai dengan buku pedoman penyelenggara 

pendidikan inklusif tahun 2007.
6
 

Tugas GPK dalam buku pedoman pembinaan tenaga 

pendidik Direktur PSLB tahun 2007 antara lain: 

                                                 
5
Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan Inklusi, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar 

Biasa, 2009), hlm. 20-27. 
6
Dieni Laylatul Zakia, “Guru Pembimbing Khusus (GPK): 

Pilar Pendidikan Inklusi”, Prosiding Ilmu Pendidikan fkip UNS, vol. 

1: 2 (2015), hlm. 112. 
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a. Menyusun instrumen assesmen pendidikan 

bersama guru kelas dan guru mata pelajaran, 

b. Membangun koordinasi antara guru, pihak 

sekolah dan orang tua peserta didik. 

c. Melaksanakan pendampingan terhadap siswa 

difabel dalam kegiatan pembelajaran bersama 

guru kelas. 

d. Memberikan bantuan layanan khusus bagi siswa 

difabel yang mengalami hambatan dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum 

berupa pengayaan. 

e. Memberikan bimbingan secara 

berkesinambungan dan membuat catatan khusus 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

f. Memberikan bantuan pengalaman pada guru 

kelas agar mampu memberikan pelayanan kepada 

siswa difabel.
7
 

Hasil penelitian Sunanto menyatakan bahwa, 

motivasi dan kerjasama dalam mengatasi masalah 

tidak dilakukan melalui kolaborasi. Namun, aktivitas 

belajar siswa difabel diserahkan kepada GPK dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
8
 Hal tersebut 

kurang sesuai dengan tugas GPK yang seharusnya 

                                                 
7
Dieni Laylatul Zakia, “Guru Pembimbing Khusus (GPK): 

Pilar.., hlm. 112. 
8
 Ibid. 
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membangun kolaborasi dengan guru, pihak sekolah, 

dan orang tua peserta didik. 

 

2. Tanpa dukungan sama sekali 

Pemerintah Kota Magelang memiliki harapan 

dapat memfasilitasi siswa difabel agar memperoleh 

hak pendidikan. Namun, karena tidak tersedianya 

guru pendamping khusus dan tidak adanya pelatihan, 

pihak sekolah inklusi memilih menyerahkan siswa 

difabel ke sekolah luar biasa. Walikota Magelang 

Sigit meminta bantuan kemendikbud dalam mencari 

jalan keluar pelaksanaan pendidikan inklusi di 

Magelang. Jika tidak ada jalan keluar lebih baik SK 

sekolah inklusi dicabut dari Kota Magelang.
9
 

Berbagai penjelasan diatas dapat kita simpulkan 

bahwa permasalahan sosial yang muncul di sekolah 

inklusi masih sulit diatasi. Hal ini, dikarenakan 

kemampuan guru kelas yang terbatas dan praktik guru 

pendamping khusus yang kurang sesuai. Dua contoh 

pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia diatas masih 

dapat diperbaiki kembali. Jumlah GPK yang belum 

                                                 
9
Rendika Ferika, “Tidak Ada Guru Pendamping Khusus di 

Sekolah Inklusi, Kegiatan Belajar ABK Terganggu”, 

http://jogja.tribunnews.com/2018/08/06/tak-ada-guru-pendamping-

khusus-di-sekolah-inklusi-kegiatan-belajar-abk-terhambat diakses 

tanggal 26 Mei 2019 

http://jogja.tribunnews.com/2018/08/06/tak-ada-guru-pendamping-khusus-di-sekolah-inklusi-kegiatan-belajar-abk-terhambat
http://jogja.tribunnews.com/2018/08/06/tak-ada-guru-pendamping-khusus-di-sekolah-inklusi-kegiatan-belajar-abk-terhambat
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memadai
10

 dan praktiknya kurang sesuai dengan 

kebutuhan siswa difabel. Hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab praktik sekolah inklusif di Indonesia dapat 

terbagi menjadi dua jenis. Penyebab permasalahan yang 

terjadi, terdapat pada paradigma masyarakat terutama 

guru yang masih menganggap siswa difabel sebagai 

beban sehingga sulit untuk ditangani. 

Pekerjaan sosial sekolah berupaya memberikan 

pertolongan kepada seluruh unsur sekolah dalam 

menyelesaikan masalah sosial. Upaya pertolongan 

tersebut khususnya terkait interaksi sosial di internal 

sekolah maupun eksternal sekolah yang memiliki siswa 

difabel. Sekolah yang memiliki siswa difabel, namun 

tidak memiliki guru pendamping khusus dapat 

mendampingi siswa difabel dengan baik. Hal tersebut 

didukung dengan adanya praktik pekerjaan sosial 

sekolah. Praktik tersebut mengolaborasikan seluruh 

peran yang ada terutama sekolah dengan keluarga. 

Profesi Pekerja sosial melakukan pertolongan 

pada berbagai bentuk tingkatan masalah sosial.
11

 Sistem 

kerja profesi ini berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial 

                                                 
10

Kemendikbud, Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia 

Tinjauan Sekolah Menengah Pertama, (Jakarta: Pusat Data dan 

Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. iv. 
11

Adetya Nuzuliani Rahma, dkk., “Eksistensi Pekerja Sosial di 

Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat”, Jurnal Unpad Prosiding KS, 

vol.4: 2 (2015), hlm. 192. 
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dan mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai 

prinsip utama. Bentuk intervensi yang dilakukan profesi 

pekerjaan sosial ialah memberikan pelayanan sosial 

sesuai kode etik, kerangka pengetahuan, kerangka nilai, 

dan kerangka keterampilan yang ditetapkan Ikatan 

Pekerja Sosial Profesional Indonesia.
12

 Pekerja sosial 

memberikan pelayanan sosial diberbagai bidang untuk 

mewujudkan keberfungsian sosial, salah satunya bidang  

pendidikan.  

Standar pelayanan pekerja sosial sekolah yang 

dikeluarkan National Association of Social Workers 

(NASW) menjadi pelengkap profesi. Pekerja sosial 

sekolah secara konsisten berusaha mengoordinasikan 

antara upaya sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam 

meningkatkan prestasi akademik dan sosial siswa. Hal 

tersebut dilakukan dengan perspektif potensi masing-

masing siswa yang memiliki keunikan tersendiri di 

lingkungannya. Selain hal tersebut pekerja sosial sekolah 

berusaha memastikan peluang pendidikan yang adil bagi 

setiap siswa. Pertolongan diberikan kepada setiap siswa 

baik secara mental, fisik, dan emosional.
13

 Setiap siswa 

                                                 
12

Nurul Fadhilah Rezeki & Binahayati Rusydi, “Pekerja Sosial 

dan Pendidikan..”, hlm. 228.  
13

National Association of Social Workers, NASW Standards for 

School Social Work Service, (ttp.: tp., 2012), hlm. 1. 
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diharapkan dapat saling memberi dan memperoleh rasa 

hormat dari semua siswa. 

Penelitian ini bersifat urgen karena siswa difabel 

belum pernah memperoleh assesmen dan tahun ini akan 

mencari sekolah dasar. Jika assesmen tidak segera 

dilakukan, baik pihak sekolah maupun pihak keluarga 

akan kesulitan dalam menangani siswa tersebut. Hasil 

assesmen dari psikolog diperlukan untuk mengetahui 

diagnosis psikologi siswa difabel. Hasil assesmen 

psikologi perlu ditindaklanjuti dengan assesmen 

pekerjaan sosial. Hasil assesmen pekerjaan sosial akan 

menjadi rekomendasi metode penanganan bagi siswa 

difabel.  Hal tersebut membantu guru maupun orang tua 

dalam memberikan penanganan yang efektif bagi 

perkembangan kemampuan belajar dan interaksi sosial 

siswa difabel. 

Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-kanak 

Aisiyah Bustanul Athfal Janturan. TK ini terletak di 

Jalan Janturan Kota Yogyakarta. Beberapa alasan 

pemilihan sekolah tersebut ialah; berdasarkan observasi 

peneliti pada siswa, orang tua, maupun pihak sekolah 

yang memiliki keinginan melaksanakan pendidikan 

inklusi. Namun, pihak sekolah belum memiliki biaya 

untuk memberikan fasilitas yang sesuai seperti assesmen 

dan pendampingan. TK ABA Janturan memiliki dua 
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siswa difabel di kelas B tahun 2018-2019. Selain itu,  

sekolah ini merupakan tempat kerja ibu peneliti dan 

peneliti telah memperoleh tugas dari pihak sekolah untuk 

membantu penanganan dan pendampingan siswa difabel 

tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana proses intervensi pekerjaan sosial 

sekolah? 

2. Apa peran-peran pekerjaan sosial yang diperlukan 

oleh siswa difabel dalam setting sekolah inklusi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu, mengetahui wilayah-wilayah 

mana saja yang merupakan bagian dari pekerjaan sosial 

sekolah dan memperoleh penanganan yang sesuai 

kebutuhan siswa difabel. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat di 

antaranya: 

1. Manfaat  Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

bantuan dalam merumuskan konsep intervensi 
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pekerjaan sosial pada setting pendidikan inklusi 

terutama di sekolah dini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong 

sekolah-sekolah untuk mensupport pendidikan 

inklusif dan mendorong sekolah-sekolah untuk 

mempekerjakan pekerja sosial sekolah. 

E. Tinjauan Pustaka 

Peneliti pada dasarnya menemukan banyak 

penelitian mengenai pendidikan inklusif, namun masih 

dilihat dari kacamata ilmu pendidikan luar biasa. 

Sedangkan penelitian yang membahas pekerjaan sosial 

sekolah persepektif ilmu kesejahteraan sosial masih 

sedikit. Peneliti mengelompokkan beberapa penelitian 

yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini. 

Pelaksanaan  pendidikan inklusi belum dapat 

maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa 

permasalahan yang masih terjadi. Sistem pendidikan 

inklusif di Indonesia belum dapat menfasilitasi 

keberagaman yang ada. Hal tersebut disebabkan karena 

adanya faktor penghambat terciptanya pendidikan 

inklusif baik di rumah, sekolah maupun lingkungan 

sekitar. 
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Faktor penghambat terciptanya pendidikan 

inklusif diantaranya sistem pendidikan yang kaku 

sehingga muncul segmentasi lembaga pendidikan 

berdasarkan perbedaan sesuai pendapat Indah Permata 

Darma dan Bina Rusyidi.
14

 Ima Ayu Suryani 

mengatakan bahwa, guru kelas masih kesulitan dalam 

memahami karakteristik dan kebutuhan siswa difabel.
15

  

Sedangkan Nissa Tarnoto menyebutkan faktor 

penghambat yang muncul yaitu kurangnya dukungan 

orang tua, guru, siswa, sekolah, masyarakat, dan 

pemerintah.
16

 Dieni Laylatul Zakia membahas Guru 

Pendamping Khusus (GPK) yang selama ini dipercaya 

untuk menangani siswa difabel di sekolah-sekolah umum 

menggeser peran guru kelas.
17

 Tugas GPK kurang sesuai 

dengan kebutuhan siswa difabel khususnya interaksi 

sosial. Permasalahan siswa difabel lebih pada 

penerimaan sosial untuk memperoleh support system 

                                                 
14

Indah Permata Darma dan Binahayati Rusyidi, “Pelaksanaan 

Sekolah Inklusi ..”, hlm. 224-227. 
15

Ima Ayu Suryani, “Persepsi Guru Reguler terhadap 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP N Se-Kota Madya 

Surabaya”, https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-

pendidikan-khusus/article/view/7561, diakses tanggal 12 Juni 2019. 
16

Nissa Tarnoto, “Permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

Sekolah Penyelenggaran Pendidikan Inklusif pada Tingkat SD”, 

Journal uad psikologi, vol. 13: 1 (Februari, 2016), hlm. 55-60. 
17

Dieni Laylatul Zakia, Guru Pembimbing Khusus (GPK): 

Pilar Pendidikan Inklusi..., hlm. 113-115. 

https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus/article/view/7561
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus/article/view/7561
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yang dapat membantu terpenuhinya kebutuhan 

pendidikan siswa difabel.  

Penelitian ini memberikan alternatif solusi agar 

kebutuhan sosial siswa difabel dapat terpenuhi. Dwi 

Putri Apriyan berpendapat bahwa profesi pekerja sosial 

dan sistem kerja pekerja sosial sekolah dalam mengatasi 

segala permasalahan di sekolah. Pekerjaan sosial 

berupaya menciptakan hubungan yang serasi dan 

seimbang antara unsur-unsur yang ada di dalam sekolah. 

Unsur-unsur yang dimaksud ialah sekolah, orang tua 

siswa, lingkungan masyarakat, siswa.
18

 Peneliti 

melakukan proses intervensi pekerjaan sosial sekolah 

dengan mengolaborasikan dan menyeimbangkan support 

system yang ada. 

Nurul Fadhilah Rezeki dan Binahayati Rusydi 

berisi tentang peran pekerja sosial dapat dioptimalkan 

dengan pelayanan pekerja sosial mencakup berbagai 

aspek kehidupan dan dapat mengakomodir kebutuhan 

setiap anak.
19

 Fokus utama pekerjaan sosial pada 

penelitian ini ialah hak asasi manusia. Sehingga, seluruh 

siswa memiliki hak untuk berpendidikan dan 

                                                 
18

Dwi Putri Apriyan, dkk., “Pentingnya Peran Pekerja Sosial 

dalam Lembaga Pendidikan”, 

http://fisip.unpad.ac.id/jurnal/index.php/prosiding/article/view/105, 

diakses tanggal 26 Mei 2019. 
19

Nurul Fadhilah Rezeki & Binahayati Rusydi, “Pekerja 

Sosial dan...”, hlm. 228-232. 

http://fisip.unpad.ac.id/jurnal/index.php/prosiding/article/view/105
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mengembangkan kapasitas diri secara optimal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian 

ini menggunakan metode PAR (Participatory Action 

Research). 

I. Kerangka Teori  

1. Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi berupaya meniadakan 

hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap 

siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. 

Sistem pendidikan inklusi ialah sistem yang 

memandang bahwa keseluruhan proses pendidikan di 

sekolah maupun di luar sekolah pada hakikatnya tidak 

mungkin melepaskan diri dari pendidikan inklusi. 

Sehingga, pendidikan inklusi memerlukan kontribusi 

dari semua komponen sistem yang ada untuk mencapai 

keberhasilan.
20

 Komponen sistem tersebut antara lain; 

Orang tua, keluarga, Guru, pegawai, kelompok teman 

sebaya, walimurid, dan pihak terkait lainnya. 

Pendidikan inklusi merupakan proses belajar 

yang dinamis, dimulai sejak lahir dan berlanjut 

sepanjang hidup sehingga, akan terus berkembang 

                                                 
20

Munawir Yusuf, dkk., Pendidikan Inklusi dan Perlindungan 

Anak, (Solo: PT Tiga serangkai Pustaka Mandiri, 2018), hlm. 178. 
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sesuai dengan budaya yang ada. Pendidikan dapat 

diperoleh dari siapa saja seperti dilingkungan rumah 

dan masyarakat, baik dalam situasi formal, informal, 

maupun non-formal. Pendidikan inklusi mengacu pada 

berbagai kegiatan, strategi, dan proses yang berupaya 

mewujudkan hak pendidikan yang berkualitas, relevan, 

dan tepat.
 21

 

Pendidikan inklusi berupaya memerangi 

diskriminasi, mempromosikan partisipasi untuk semua 

orang, dan mengatasi hambatan belajar sebagai bentuk 

keharmonisan bermasyarakat yang beraneka-ragam. 

Semua perbedaan baik usia, bahasa, agama, 

kekurangan/disabilitas, maupun perbedaan lainnya 

harus diakui dan dihormati. Sehingga, tercipta dunia 

yang damai, pemberdayaan berkelanjutan, penuh rasa 

toleransi, dan keadilan sosial. Pendidikan inklusi 

tentang mengubah sistem untuk memperbaiki siswa dan 

bukan menempatkan orang atau kelompok tertentu 

sebagai masalah didalam sistem.
22

 

Pendidikan inklusi berusaha meniadakan 

hambatan bagi peserta didik dalam berpartisipasi dan 

memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusi diberikan 

kepada seluruh peserta didik tanpa memandang latar 

                                                 
21

Sue Stubbs, Inclusive Education “Where there are few 

resources”, (Oslo/Norwegia: The Atlas Alliance, 2008), hlm. 8. 
22

 Ibid. 
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belakang dan berupaya mengidentifikasi karakter serta 

potensi siswa. Potensi tersebut untuk dikembangkan 

dengan metode yang disesuaikan masing-masing siswa. 

Proses identifikasi siswa dilakukan di awal 

pembelajaran dengan assesmen hingga menentukan 

metode belajar yang sesuai. Hal tersebut memerluka 

dukungan berbagai unsur yang ada khususnya sekolah 

dan keluarga. 

2. Pekerjaan Sosial Sekolah  

a. Pengertian Pekerjaan Sosial Sekolah 

Profesi pekerjaan sosial merupakan seseorang 

yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta 

yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dan 

kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh 

melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman 

praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-

tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
23

 

Tenaga pekerjaan sosial memiliki tugas 

meningkatkan keberfungsian sosial individu, 

kelompok, maupun komunitas. Selain itu, profesi 

pekerjaan sosial memberikan intervensi dengan 

menggunkana teori-teori perilaku dan sistem sosial 

                                                 
23

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (4). 
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serta dilandasi oleh nilai-nilai keadilan sosial dan hak 

asasi manusia sebagai prinsip utama.
24

  

Profesi pekerjaan sosial sekolah berupaya 

untuk meningkatkan hubungan antara pihak sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Pekerjaan sosial sekolah 

secara konsisten memfokuskan bidang praktik untuk 

mengoordinasikan usaha sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Hal tersebut untuk membantu siswa 

difabel dalam meningkatkan kemampuannya. 

Kemampuan siswa difabel baik aspek akademik 

maupun sosialnya. Lingkungan dapat menerima 

keunikan setiap orang dengan berbagai latar belakang. 

Pekerjaan sosial sekolah memastikan peluang 

pendidikan yang adil dan siswa difabel dapat 

meningkatkan kemampuannya. Kemampuan siswa 

difabel baik secara mental, fisik, emosional di kelas 

dan meningkatkan rasa hormat serta martabat setiap 

orang. 

For over a hundred years, school social workers 

have been providing a critical link between 

school, home, and community. The school social 

work profession has consistently focused on 

coordinating the efforts of schools, families, and 

communities toward helping students improve 

their academic achievement and social, 

                                                 
24

Cepi Yusrun Alamsyah, Praktik Pekerjaan Sosial Generalis 

Suatu Tuntunan Intervensi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 

8-9. 
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emotional, and behavioral competence by using 

its unique perspective of viewing the person in his 

or her environment. School social workers seek to 

ensure equitable education opportunities; ensure 

that students are mentally, physically, and 

emotionally present in the classroom; and 

promote respect and dignity for all students.
25

 

 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pekerjaan sosial sekolah merupakan praktik tenaga 

profesional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan 

sosial dan hak asasi manusia sebagai prinsip utama. 

Praktik pekerjaan sosial bertujuan meningkatkan 

keberfungsian sosial individu, kelompok, maupun 

masyarakat. Tujuan tersebut dicapai dengan 

memberikan intervensi  pada berbagai level. 

Intervensi dapat diterapkan dengan menggunakan 

teori perilaku dan sistem sosial. Intervensi diberikan 

sesuai kebutuhan dan masalah yang terjadi di sekolah, 

keluarga serta masyarakat. 

Pendidikan inklusif memerlukan praktik 

pekerjaan sosial sekolah dalam pelaksanaannya. 

Pekerjaan sosial sekolah berupaya untuk 

menyeimbangkan berbagai peran dan unsur yang ada 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. 

                                                 
25

National Association of Social Workes., Standards for School 

Social Work Services (ttp: tp, 2012), hlm. 1. 
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b. Peran, Fungsi dan Tugas Pekerjaan Sosial Sekolah 

1) Enabler (pemercepat perubahan) 

Pekerjaan sosial membantu masyarakat 

dalam mengidentifikasi masalah, 

mengartikulasikan kebutuhan, mengembangkan 

kapasitas yang dimiliki, sehingga mereka dapat 

menangani masalah yang dihadapi lebih efektif. 

Empat fungsi utama sebagai enabler yaitu 

membantu masyarakat menyadari kondisi mereka; 

membangkitkan dan mengembangkan kelompok 

mereka; mengembangkan relasi interpersonal 

dengan baik; memfasilitasi perencanaan dengan 

efektif. 

2) Broker (Perantara) 

Pekerja sosial sebagai perantara yang 

menghubungkan individu maupun kelompok dalam 

masyarakat dengan lembaga penyedia layanan 

masyarakat. Dalam hal ini, pekerja sosial 

melibatkan klien dalam kegiatan mengakses sistem 

sumber yang dibutuhkan. Sehingga, klien yang 

sebelumnya kesulitan karena ketidaktahuan dalam 

mengakses layanan dapat mengetahui prosesnya 

secara langsung. 

 

3) Educator (Pendidik) 
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Pekerja sosial diharapkan mempunyai 

kemampuan yang baik dalam menyampaikan 

informasi. Hal tersebut bertujuan untuk penyadaran 

dan modifikasi perilaku sasaran. Selain itu, pekerja 

sosial harus memiliki pengetahuan yang cukup 

terkait topik pembicaraan. Pengetahuan dan 

pandangan yang up to date dapat membantu 

menjawab tantangan maupun masalah yang 

muncul. 

4) Social Planner (Perencana Sosial) 

Pekerja sosial dapat mengumpulkan data, 

menganalisis masalah, dan menyajikan alternatif 

tindakan untuk menangani masalah tersebut. 

Memfokuskan pada tugas-tugas terkait  

pengembangan dan pelaksanaan program. Setelah 

itu, pekerja sosial mengembangkan program, 

mencari alternatif pendanaan, dan mengembangkan 

kelompok dengan berbagai minat maupun 

kepentingan. 

5) Advocator (Pembela) 

Pekerja sosial melakukan pembelaan 

terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan 

bantuan dan tidak memperoleh bantuan layanan 

hukum. Tidak jarang pekerja sosial melakukan 
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persuasi dan lobbying dengan kelompok elit untuk 

memperoleh tujuan yang diharapkan.
26

 

6) Fasilitator 

Pekerja sosial memfasilitasi klien dan 

sistem klien dengan menyediakan informasi dan 

dukungan sistem pelayanan dengan strategi 

pengembangan pengorganisasian. 

7) Konselor 

Pekerja sosial memberikan layanan 

konseling kepada klien yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi masalah, mengenali, mengeksplor 

masalah, mencari solusi, mengarahkan, dan 

memotivasi. Selain itu, konseling dapat menjadi 

terapi psikis bagi klien.
27

 

Pekerja sosial sekolah dapat memanfaatkan 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang 

melekat pada diri sendiri untuk meningkatkan 

kehidupan siswa. Pekerja sosial sekolah perlu 

menggabungkan keterampilan pekerjaan sosial ke 

dalam sistem sekolah umum pada berbagai tingkat. 

Hal ini menjadi fokus pekerja sosial sekolah 

termasuk membangun hubungan, penilaian, bekerja 

                                                 
26

Fitriyah, Peran Pekerja Sosial Terhadap, hlm. 22-27. 
27

Cepi Yusrun Alamsyah, Praktik Pekerjaan Sosial, hlm. 15. 
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dengan tim ahli, dan membantu siswa mengatasi 

masalah di sekolah.
28

 

Pekerja sosial sekolah dalam praktiknya 

harus bekerja secara kolaboratif dengan tim lintas 

disiplin ilmu. Tim tersebut terdiri dari guru, 

psikolog, dan konselor. Pekerja sosial sekolah harus 

memahami cara kerja yang efektif dalam tim lintas 

disiplin ilmu. Kontribusi pekerja sosial sekolah 

dalam tim ini yaitu membentuk Focus Group 

Discussion (FGD) mendiskusikan penyebab dari 

masalah yang muncul dimulai dari rumah, sekolah, 

dan masayakat. FGD bertujuan untuk mencari solusi 

dari masalah yang muncul, sehingga solusi yang 

diperoleh sesuai dan tepat.
29

 

Tugas dasar pekerja sosial sekolah ada empat: 

1) Konsultasi dengan orang lain dalam membentuk 

sistem sebagai anggota tim. 

2) Penilaian diberikan pada peran yang berbeda-

beda dalam proses layanan langsung dikelas, 

konsultasi face to face, dan pengembangan 

program kerja. 

                                                 
28

Linda Openshaw, Social Work in School: Prinsiples and 

Practice, (New York: The Guilford Press, 2008), hlm. 1. 
29

Linda Openshaw, Social Work in School: Prinsiples.., hlm. 3. 
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3) Intervensi dilakukan langsung dengan anak, 

orang tua secara individu, kelompok, dan 

keluarga. 

4) Bantuan untuk pengembangan program. 

1) Consultation with others in the school 

system as a member of a team. 

2) Assessment applied to a variety of 

different roles in direct service, 

consultation, and program development. 

3) Direct intervention with children and 

parents in individual, group, and family 

modalities. 

4) Assistance with program development.
30

 
 

Peran, fungsi, dan tugas pekerjaan sosial 

dapat membantu pemenuhan kebutuhan siswa 

difabel dalam hal pendidikan. Beberapa diantaranya 

advokator, membantu siswa memperoleh haknya 

untuk assesmen dan memperoleh penanganan yang 

sesuai. Selain itu, konseling keluarga dapat 

membantu keluarga mengidentifikasi dan menangani 

permasalahan yang ada. Edukator dapat memberikan 

penjelasan sederhana terkait kondisi siswa difabel 

kepada teman sebaya untuk menghindari bullying. 

 

                                                 
30

 Ibid., hlm. 2. 
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c. Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial  

1) Engagement 

Tahapan awal ini sebagai perkenalan 

sekaligus penyampaian tujuan, tugas dan kode etik 

profesi yang melekat pada pekerja sosial kepada 

klien. 

2) Assesmen 

Tahap menggalih masalah yang muncul dan 

mencari penyebab hingga keakarnya. Selain itu, 

pada tahap ini pekerja sosial perlu mengetahui 

potensi atau kapasitas yang dimiliki klien. Setelah 

penyebab dan potensi ditemukan, selanjutnya 

menentukan tujuan atau target yang akan dicapai 

bersama. Target yang ditentukan bersama anak 

menjadi ukuran keberhasilan intervensi. 

3) Perencanaan Intervensi 

Pekerja sosial, klien, dan pihak terkait 

membentuk forum diskusi untuk memperoleh 

solusi dengan metode yang tepat. Setiap anggota 

diskusi saling memberikan masukan dan solusi 

yang kemudian akan diseleksi serta menentukan 

alternatif solusi sekaligus menyepakati hasil 

diskusi untuk dilaksanakan dengan baik. Setiap 

anggota diskusi memperoleh tugas masing-masing. 
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4) Pelaksanaan Intervensi 

Melaksanakan program sesuai pembagian 

tugas masing-masing pihak dan klien. Keberhasilan 

pada tahap ini sangat tergantung dengan kerjasama 

antar pihak terkait dalam memberikan pertolongan 

pada klien. 

5) Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan program perlu pengawasan 

baik secara internal maupun eksternal. Setiap 

program yang terlaksana dicari kekurangannya 

sebagai bahan diskusi selanjutnya sekaligus 

sebagai masukan bagi tim dan klien. 

6) Tindak Lanjut dan Terminasi 

Jika telah habis masa kerjasama, pemberian 

intervensi akan ditindaklanjuti oleh pihak lain 

sesuai hasil intervensi. Sehingga, ada catatan bagi 

pihak selanjutannya yang menangani klien. 

Pemutusan hubungan dengan klien baiknya 

dilakukan secara bertahap atau pelan-pelan dan 

sebaiknya ketika klien sudah berdaya.
31

 

 

Berbagai tahapan intervensi pekerjaan sosial 

dapat membantu proses pembelajaran hingga 

tindakan keberlanjutan bagi siswa di dalam 

                                                 
31

 Dokumen pribadi penulis. 
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pelaksanaan pendidikan inklusi. Tahap awal dalam 

pekerjaan sosial yaitu enggagmen dimana 

pendamping sosial akan menyampaikan tujuan dan 

peraturan yang disepakati bersama dengan seluruh 

pihak. Selanjutnya, assesmen yang dilakukan untuk 

menggalih penyebab dan potensi klien untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 

Planning yang dilakukan dengan membentuk 

forum diskusi dan menerima segala masukan yang 

diberikan seluruh pihak. Selain itu, seluruh pihak 

yang terkait memperoleh peran masing-masing 

dalam menangani permasalahan. Kesepakatan 

seluruh pihak diperoleh dengan diskusi bersama, 

sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan 

solusi terbaik.  

Pelaksanaan intervensi dilakukan sesuai 

planning yang telah disepekati. Seluruh pihak yang 

terkait perlu melakukan kerjasama yang baik dalam 

menangani permasalahan bersama. Monitoring dan 

evaluasi dilakukan untuk memberikan pengawasan 

dan mencari kekurangan dalam pelaksanaan 

program intervensi. Hal tersebut dilakukan untuk 

memberi masukan kepada tim dan klien.  

Tahap terakhir tindak lanjut dan terminasi, 

pemutusan kontrak sesuai kesepakatan awal dalam 
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melakukan proses intervensi. Hasil intervensi dari 

seluruh pihak dilaporkan dalam bentuk tertulis untuk 

dilaporkan kepada klien. Jika klien perlu tindak 

lanjut, laporan hasil intervensi diserahkan kepada 

pihak selanjutnya sebagai catatan sejauh mana klien 

dapat berfungsi-sosial dan menentukan penanganan 

selanjutnya. 

d. Metode Pekerjaan Sosial Sekolah 

Bidang praktik pekerjaan sosial mencakup 

masalah sosial yang dialami pada individu, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat. Sehingga, praktik 

pekerjaan sosial terbagi pada tiga level; individu 

(mikro), keluarga dan kelompok kecil (mezzo), dan 

organisasi atau masyarakat (makro). Setiap levelnya 

memiliki metode yang berbeda dalam 

penanganannya. Level mikro atau yang dikenal 

dengan casework ialah terapi klinis atau terapi 

perseorangan. Pada level mezzo metode yang 

digunakan terapi kelompok (group work) dan terapi 

keluarga (family therapy). Sedangkan level makro 

terdapat pengembangan masyarakat (community 



28 
 

 

development) atau analisis kebijakan (policy 

analysis).
32

 

Pekerjaan sosial memberikan pertolongan 

pada berbagai bentuk tingkatan masalah sosial. 

Sistem kerja profesi ini terbagi dalam tiga level dan 

metode yang digunakan berbeda-beda disetiap 

levelnya. Metode yang digunakan sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi. Bentuk intervensi yang 

dilakukan profesi pekerjaan sosial pada level 

micro/casework ialah terapi perorangan. Sedangkan 

pada level mezzo menggunakan metode group work 

dan terapi keluarga. Sedangkan level macro  

menggunakan metode community development dan 

analisis kebijakan. Berbagai metode tersebut 

diberikan dalam pelayanan sosial untuk 

meningkatkan keberfungsian sosial klien. 

e. Standarisasi Peran Pekerja Sosial Sekolah 

1) Ethics and Values (Etika dan Nilai) 

Praktik pekerjaan sosial sekolah harus 

mematuhi etika dan nilai-nilai profesi. Praktik 

pekerjaan sosial harus menggunakan kode etik 

NASW sebagai panduan pengambilan keputusan 

etis dan perlu memperhatikan  aspek keunikan 
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praktik pekerjaan sosial sekolah dan kebutuhan 

siswa, orang tua, dan masyarakat yang memperoleh 

layanan. 

2) Qualifications (Kualifikasi) 

Praktik pekerjaan sosial sekolah harus 

dilakukan oleh tenaga profesional yang memenuhi 

kualifikasi. Kualifikasi telah ditetapkan NASWand 

yang disesuaikan oleh masing-masing lembaga 

pendidikan di setiap negara. Kualifikasi praktik 

pekerjaan sosial sekolah diantaranya memiliki 

pengetahuan dan pemahaman profesi pekerjaan 

sosial serta sistem pendidikan yang diterapkan. 

Beberapa kualifikasi yang ditetapkan NASW 

diantaranya; pekerja sosial sekolah harus memiliki 

gelar sarjana pekerjaan sosial dari program yang 

terakrediatasi oleh Council on Social Work 

Education (CSWE). MSWdegree merupakan 

kulaifikasi bertahap yang direkomendasikan untuk 

posisi spesialis profesi pekerja sosial sekolah. Hal 

tersebut diperlukan karena praktik pekerjaan sosial 

sekolah membutuhkan pengetahuan khusus dan 

pemahaman tentang sistem pendidikan. 

3) Assessment (penggalihan data) 

Praktik pekerjaan sosial sekolah harus 

memiliki keterampilan dalam menilai secara 
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sistematis, mengumpulkan data, dan menafsirkan 

pada berbagai tingkatan dengan berbagai metode 

misalnya; wawancara, observasi langsung, survei, 

dan kelompok fokus. Hal tersebut diperlukan untuk 

menilai kebutuhan, karakteristik, dan interaksi 

siswa, keluarga, dan elemen sekolah. Praktik 

pekerjaan sosial sekolah perlu melakukan penilaian 

terhadap siswa dan seluruh individu yang ada 

disekitarnya secara valid. Sehingga, rancangan 

intervensi dapat disampaikan kepada seluruh 

elemen yang ada sebagai upaya menghilangkan 

hambatan dalam proses pembelajaran. 

4) Intervention (intervensi) 

Praktik pekerjaan sosial sekolah harus 

memahami dan menggunakan bukti yang 

didapatkan dalam proses intervensi. Intervensi 

harus dirancang sesuai hasil assesmen untuk 

meningkatkan pengalaman pendidikan yang postif 

dan melibatkan siswa, keluarga, anggota tim lain, 

pihak sekolah, dan sumber daya masyarakat yang 

sesuai. Intervensi harus berdasarkan penilaian yang 

relevan dengan masalah untuk menentukan 

rujukan, tujuan, sasaran, metode evaluasi, dan 

kriteria hasil. 
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5) Decision Making and Practice Evaluation 

(pengambilan keputusan dan evaluasi) 

Praktik pekerjaan sosial harus 

menggunakan data sebagai pemandu memberikan 

layanan. Sedangkan evaluasi perlu dilakukan 

secara berkala dan berkelanjutan untuk 

memastikan tujuan kegiatan, dan hasil selaras 

dengan tujuan lembaga pendidikan serta praktik 

etis pekerjaan sosial. Sehingga, dapat menentukan 

tingkat efektivitas seluruh pelaksanaan intervensi. 

6) Record Keeping (Pencatatan) 

Praktik pekerjaan sosial sekolah harus 

menyimpan dan memelihara catatan serta 

merahasiakan dokumen-dokumen layanan 

pekerjaan sosial sekolah. Catatan yang akurat dan 

relevan dengan perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi dapat membantu dalam melakukan 

pelayanan yang optimal seperti menentukan 

rujukan. 

7) Workload Management (manajemen beban kerja) 

Pekerja sosial sekolah harus dapat mengatur 

beban kerja untuk dapat memenuhi tanggungjawab 

dan mengklarifikasi peran penting dalam 

pendidikan atau tempat kerja. Pekerjaan sosial 

sekolah harus dikelola secara efektif dan efisien. 
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Prioritas praktik harus dikembangkan secara 

kolaboratif antara pekerja sosial sekolah dan 

pengawas. Prioritas harus disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa, keterampilan profesional pekerja 

sosial,  penelitian, kebutuhan program dan 

ketersediaan sumber daya lainnya. 

8) Professional Development (pengembangan 

profesional) 

Pekerja sosial sekolah harus meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan secara terus 

menerus untuk memberikan palayanan yang sesuai 

dengan budaya siswa dan keluarga. Pekerja sosial 

sekolah perlu mengakses konsultasi dan 

pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kompetensi profesional. Selain itu, pekerja sosial 

dituntut untuk berpartisipasi dan berkontribusi 

dalam kegiatan pengembangan profesi seperti 

mendidik serta mengawasi proses magang 

pekerjaan sosial sekolah. 

9) Cultural Competence (kompetensi budaya) 

Pekerja sosial harus mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman khusus tentang 

kelompok klien yang sedang memperoleh 

pelayanan dan sumber daya yang sesuai dengan 

budaya yang ada. Praktik pekerjaan sosial sekolah 
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yang mencerminkan peran budaya dalam proses 

pelayanan dapat diwujudkan dengan sikap saling 

menghargai perbedaan. 

10) Interdisciplinary Leadership and Collaboration 

(Kepemimpinan Interdisipliner dan Kolaborasi) 

Pekerja sosial berfungsi sebagai pemimpin 

dan konsultan dalam mempromosikan suasana 

sekolah yang positif. Pekerjaan sosial sekolah 

harus mampu memfasilitasi dan memberikan 

pemahaman terkait faktor-faktor di rumah, sekolah, 

maupun masyarakat yang dapat mempengaruhi 

proses pendidikan siswa. Praktik pekerjaan sosial 

harus memberikan pelatihan yang melibatkan 

orang tua, seluruh pihak sekolah, profesi lain dan 

masyarakat sekitar untuk memninimalisir bahkan 

menghapus hambatan belajar. Kepemimpinan 

dalam pekerjaan sosial sekolah dipraktikkan 

dengan mengolaborasikan seluruh elemen yang ada 

dalam implementasi program yang berbasis 

sekolah dan mempromosikan kesejahteraan siswa 

dan mewujudkan hasil akademik yang postif. 

11)  Advocacy (Advokasi) 

Pekerjaan sosial mencakup pembelaan 

dengan upaya memastikan seluruh siswa dan 

keluarga memiliki akses yang sama dalam 
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memperoleh pendidikan dan layanan untuk 

meningkatkan kemampuan. Pekerja sosial harus 

mengidentifikasi kebutuhan yang tidak ditangani 

oleh lembaga pendidikan dan masyarakat untuk 

menciptakan layanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Pekerja sosial harus 

mengetahui terkait kebijakan dan prosedur yang 

dapat mempengaruhi praktik pekerjaan sosial 

sekolah. 
33

 

J. Metode Penelitian 

Peneliti menguraikan proses pengambilan data hingga 

penarikan kesimpulan yang terurai dalam metode 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

PAR (Participatory Action Research) yang 

merupakan penelitian yang menyelidiki isu-isu sosial. 

Proses penyelidikan melibatkan masyarakat dan 

organisasi di luar institusi. Hal tersebut untuk 

memperbaiki kualitas  organisasi, masyarakat, dan  

kehidupan suatu keluarga. Penelitian ini menekankan 
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pada proses kolaborasi dan berfokus pada peningkatan 

atau perubahan kehidupan.
34

 

Ciri-ciri jenis penelitian tindakan parisipatori 

diantaranya; Planning a change (merencanakan 

perubahan), acting and observing the proses and 

consequences of the change (memberi tindakan, 

mengobservasi proses dan akibat dari perubahan),  

reflecting on these processes (merefleksikan proses 

tersebut), replanning (merencanakan kembali), acting 

and observing  again (memberi tindakan dan 

observasi kembali), reflecting again and so on 

(merefleksikan lagi dan seterusnya).
35

 

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan 

berperan aktif dalam kehidupan siswa difabel 

khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan baik di 

sekolah maupun di rumah. Hal tersebut dilakukan 

peneliti dengan bantuan seluruh anggota keluarga dan 

tenaga didik di sekolah. Peneliti melakukan 

pendampingan langsung terhadap keluarga maupun 

guru dalam mendidik siswa difabel. 

Peneliti melakukan assesment dengan 

mendiskusikan bersama penyebab terjadinya kondisi 
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siswa difabel. Peneliti melakukan identifikasi kasus 

melalui kerjasama dengan berbagai pihak.  Pihak yang 

berperan aktif diantaranya keluarga siswa difabel dan 

pihak sekolah. Identifikasi kasus bertujuan untuk 

memprioritaskan suatu kasus dan mencari solusi yang 

tepat. Penelitian ini menggunakan intervensi 

pekerjaan sosial sekolah untuk mengidentifikasi kasus 

dan mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang 

menjadi bagian dari pekerjaan sosial dalam 

pendidikan inklusif. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Taman 

Kanak-kanak Aisiyah Bustanul Athfal Janturan. TK 

ini terletak di Jalan Janturan UH IV No. 522C 

RT19/RW04, Warungboto, Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta. 

Sekolah tersebut merupakan sekolah peneliti 

ketika TK dan Ibu peneliti bekerja di sekolah tersebut 

sebagai tenaga administrasi atau bendahara. Peneliti 

melaksanakan peneliti di TK tersebut dikarenakan 

pada periode tahun ajaran sebelumnya, peneliti selalu 

dilibatkan dalam pendampingan siswa difabel tersebut 

ketika kegiatan diluar sekolah. Pihak sekolah terutama 
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Guru kelas merasa kesulitan dalam menghadapi siswa 

difabel tersebut. 

Peneliti berupaya memberikan pelayanan 

pekerjaan sosial kepada pihak sekolah maupun 

keluarga siswa difabel. Hal tersebut bertujuan agar 

seluruh pihak disekitar siswa difabel dapat menangani 

dan merespon kondisi siswa dengan baik. 

 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu yang 

menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data 

penelitian. Penelitian ini tidak terdapat subjek 

penelitian karena yang diteliti yaitu intervensi 

pekerjaan sosial yang dilakukan peneliti itu sendiri. 

Penelitian ini hanya terdapat informan pendukung. 

Peneliti menentukan informan pendukung melalui 

pertimbangan tertentu.  Pertimbangan tersebut 

disesuai dengan informasi yang dibutuhkan. 

Contohnya, Peneliti membutuhkan informasi terkait 

pola belajar siswa difabel di rumah. Hal tersebut dapat 

diperoleh peneliti dengan wawancara bersama orang-

orang yang mendampingi siswa belajar di rumah. 

Seperti kakak dan orang tua siswa difabel. 

Informan kunci merupakan orang-orang yang 

berperan secara langsung dalam proses intervensi 
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pekerjaan sosial. Informan kunci juga mengetahui 

perkembangan siswa difabel yaitu peneliti itu sendiri. 

Sedangkan informan pendukung sebagai alat 

triangulasi data. Informan tersebut, terdiri dari 

keluarga (orang tua dan kakak siswa difabel) serta 

pihak sekolah (Kepala Sekolah, Guru kelas A, Guru 

kelas B, Guru ekstra siswa difabel) selain itu 

Psikolog, Terapis, dan tetangga. Pengambilan 

informan pendukung ini dilatar belakangi oleh keikut-

sertaan pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan 

sekitar dalam pendampingan siswa difabel. 

Penelitian ini memiliki obyek yaitu intervensi 

pekerjaan sosial sekolah. Peran pekerjaan sosial 

dilakukan untuk mendukudng proses intervensi 

pekerjaan sosial sekolah. Sehingga, tumbuh kembang 

siswa difabel dapat meningkat dan terpenuhi sesuai 

kebutuhan. Hal tersebut dilakukan melalui support 

keluarga, lingkungan sekolah, dan UPT Layanan 

Disabilitas. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

berinteraksi langsung dengan tanya jawab antara 

peneliti dan informan untuk memperoleh data. 
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Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sosial 

siswa difabel. Peneliti menggunakan jenis 

wawancara  semi-terstruktur dimana peneliti 

membuat daftar pertanyaan dasar sebagai 

pengingat point-point yang akan ditanyakan 

kepada informan.
36

 Daftar pertanyaan tersebut 

dikembangkan oleh peneliti untuk memperoleh 

data yang detial. 

Peneliti melakukan wawancara untuk 

memperoleh data selama proses intervensi. Hal 

tersebut untuk membantu proses intervensi 

hingga menentukan tindak lanjut. Peneliti 

melakukan wawancara kepada seluruh informan 

pendukung yaitu; keluarga (Orang tua dan kakak 

siswa difabel) serta pihak sekolah (Kepala 

sekolah, Guru kelas A, Guru kelas B, Guru 

program plus/les privat siswa difabel) selain itu 

Psikolog, Terapis, dan tetangga. 

b. Observasi 

Peneliti menggunakan jenis observasi 

partisipan, dengan pengamatan yang melibatkan 

                                                 
36

 Muhammad Yaumi dan Mujono Damopolii, Action 

Research: Teori, Model, dan Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 

106. 



40 
 

 

peneliti sebagai pelaku pekerjaan sosial sekolah.
37

 

Peneliti memerankan bagian dari pihak sekolah 

dengan melakukan pendampingan sosial terhadap 

siswa difabel dan membentuk support system. 

Penelitian ini menerapkan observasi di 

lingkungan sekolah, rumah dan sosial siswa 

difabel. Pengamantan yang dilakukan peneliti 

mencakup interaksi siswa difabel dengan teman 

sebaya; interaksi siswa difabel dengan guru dan 

pegawai sekolah; interaksi siswa difabel dengan 

keluarga dan lingkungan sekitar. Data hasil 

observasi dirangkum peneliti dalam lembar 

observasi atau logbook penelitian dan 

didokumentasikan dalam bentuk foto maupun 

video yang dibuat setiap pengambilan data di 

lapangan. Proses pengamatan ini difokuskan pada 

perilaku sosial dan interaksi siswa difabel dengan 

lingkungannya. 

c. Dokumentasi 

Peneliti melihat dan menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh informan 

pendukung. Proses ini bertujuan memperoleh 

gambaran dari sudut pandang informan melalui 
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media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat 

langsung oleh informan.
38

 Peneliti menelurusi data 

historis melalui berbagai metode diantaranya 

mencatat, merekam, dan menganalisis apa yang 

dilihat peneliti secara langsung dengan informasi 

yang didapatkan dari informan. 

Peneliti melakukan dokumentasi dengan 

meminta izin kepada orang tua siswa difabel dan 

pihak yang bersangkutan pada pra penelitian 

sekaligus menyampaikan tujuan dari penelitian. 

Proses pengambilan dokumen disaksikan pihak 

yang bersangkutan. Dokumen yang dibutuhkan 

peneliti antara lain catatan harian atau logbook 

selama penelitian di lapangan, arsip TK ABA 

Janturan, arsip UPT Layanan Disabilitas, rekaman 

audio hasil wawancara, dan foto serta video hasil 

observasi. 

Peneliti sering melakukan pengambilan 

dokumentasi sendiri khususnya ketika mengambil 

foto dan video. Peneliti terkadang meminta 

bantuan untuk dokumentasi pada beberapa 

kegiatan di luar sekolah. Hal tersebut membuat 

peneliti kesulitan bahkan terdapat beberapa 
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intervensi tidak dapat direkam. Hambatan tersebut 

peneliti atasi dengan menganalisis apa yang 

peneliti lihat dengan informasi beberapa informan 

dan hasil dokumentasi yang ada. 

 

5. Analisis Data 

Peneliti melakukan tindak lanjut dari 

pengumpulan data yaitu menganalisis data. Penelitian 

ini menggunakan jenis analisis data kualitatif. Peneliti 

mengolah dan menganalisis data sejak pengumpulan 

data dilakukan. Peneliti membuat logbook atau 

catatan observasi dan situasi wawancara dengan 

informan, mentranskrip audio hasil wawancara, serta 

mengkategorisasikan foto maupun video yang 

diperoleh. Peneliti mengolah data dengan mencermati 

beberapa catatan dalam logbook serta hal lain yang 

dianggap perlu seperti hasil wawancara. 

a. Reduksi Data 

Peneliti melakukan proses memperdalam, 

menyortir, memusatkan, menyingkirkan, dan 

mengorganisasi data untuk disimpulkan dan 

diverifikasi. Peneliti mengumpulkan data yang 

telah didapatkan dari proses observasi, wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. Kemudian, di 
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identifikasi dan memilah data yang berkaitan 

dengan fokus permasalahan penelitian. 

Peneliti memperdalam data sekaligus 

menggalih permasalahan yang terjadi baik di 

rumah maupun di sekolah. Khususnya 

permasalahan yang dapat menghambat 

perkembangan belajar siswa difabel. Peneliti 

menyortir dan menyingkirkan beberapa data yang 

tidak terpakai contohnya data terkait ULD seperti 

profil dan struktur kepengurusan, data yang tidak 

terbukti kebenarannya. Peneliti pada langkah 

selanjutnya menyimpulkan temuan yang 

diperoleh. 

b. Penyajian Data 

Peneliti menyajikan data sesuai dengan 

urutan proses intervensi pekerjaan sosial sekolah. 

Data dijabarkan sesuai tahapan yang telah dijalani. 

Hasil penelitian ini berbentuk deskripsi naratif 

sesuai temuan di lapangan dan hasil analisis yang 

telah dilakukan. Peneliti juga menyajikan data 

dalam bentuk tabel dan bagan. Tujuan penyajian 

data untuk menyampaikan data dalam bentuk yang 

mudah dipahami pembaca. 
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c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Peneliti menggabungkan beberapa 

informasi untuk diambil kesimpulan. Peneliti 

menggunakan data yang telah diperoleh untuk 

menentukan kebenaran  data terhadap hipotesis. 

Penarikan kesimpulan sebagai salah satu alat 

evaluasi intervensi sekaligus sebagai tindak lanjut. 

Hal tersebut dapat membantu peneliti dalam 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan dalam rekomendasi selanjutnya. 

 

6. Validasi Data 

Peneliti melakukan uji validasi data dengan 

teknik triangulasi, yaitu teknik memeriksa keabsahan 

data dengan memanfaatkan sumber lainnya. Peneliti 

mengecek dan membandingkan data yang diperoleh 

dalam waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Tujuan triangulasi untuk menghilangkan 

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

mengumpulkan data terkait berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. 

Peneliti mencoba menggali kebenaran data 

dari seluruh informan dan sumber data lainnya. 

Sumber data yang digunakan antara lain: hasil 

wawancara berbagai informan, hasil observasi, 
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dokumentasi, dan catatan harian penelitian yang 

berkaitan dengan proses intervensi secara langsung.  

Peneliti menggunakan sumber dalam melakukan 

triangulasi data. Langkah-langkah triangulasi melalui 

sumber data yang diperoleh: 

a. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara; 

b. Peneliti membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi; 

c. Peneliti membandingkan apa yang dikatakn 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu; 

d. Peneliti membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan; 

e. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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7. Jadwal Penelitian 

Berikut Pelaksanaan penelitian yang digunakan: 

Tabel 1. 1  

Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 

Jadwal 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Observasi 

Lokasi 

Penelitian 
 

 
       

   

2. Persiapan 

Penyusunan 

Proposal 
 

 
       

   

3. Penyusunan 

Proposal 
            

4. Seminar 

Proposal 
            

5. Intervensi 

Pekerjaan Sosial 
 

 a. Assesmen 

b. Planning 

c. Pelaksanaan 

Intervensi 

d. Evaluasi dan 

Monitoring 

e. Terminasi 

            

            

 
 

       
   

 
 

       
   

            

6. Pengumpulan 

Data 
 

 a. Wawancara 

b. Observasi 

c. Pengumpulan 

Dokumentasi 

d. Analisis Data 

            

            

 
 

      
    

 
 

      
    

7. Pembuatan 

Laporan 

Penelitian 

       

  

   

8. Seminar 

Munaqosah 
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K. Sistematika Pembahasan 

Berdasarkan rangkaian teknis penulisan diatas, 

peneliti menyusun laporan akhir atau Penelitian dengan 

sistematikan pembahasan sebagai berikut: 

BAB I pendahuluan yang berisi berbagai 

penjelasan terkait gambaran umum dan teknis penelitian 

di lapangan. Peneliti pada bab ini mencantumkan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II gambaran umum lokasi penelitian 

dicantumkan dalam bab ini untuk memberikan informasi 

bahwa terdapat suatu lembaga yang membutuhkan 

tindaklanjut pendampingan bagi siswa difabel. Hal 

tersebut yang menjadikan bab ini penting untuk 

dicantumkan. Penelitian ini dilaksanakan di Taman 

Kanak-kanak Aisiyah Bustanul Athfal Janturan. BAB ini 

terdiri dari profil sekolah (sejarah dan visi misi), letak 

sekolah, struktur kepengurusan, pendanaan, konsep 

pendidikan inklusi, keadaan Guru, Karyawan, dan Siswa 

TK ABA Janturan Yogyakarta. 

BAB III merupakan proses intervensi yang 

menjelaskan proses tahapan intervensi pekerjaan sosial 

sekolah mulai dari engagmen, hingga Terminasi. Seluruh 

tahapan tersebut, dilaksanakan peneliti melalui 
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kolaborasi dengan seluruh pihak terkait terutama 

keluarga dan sekolah. BAB ini, terdiri dari tiga subbab 

yaitu Proses intervensi dan Hasil intervensi. Proses 

intervensi berisikan kondisi masing-masing siswa difabel 

dan keluarga sebelum dilakukan intervensi. Subbab ini, 

terdiri dari tahapan pekerjaan sosial yaitu engagement, 

assesment, planning, pelaksanaan intervensi, monitoring, 

evaluasi, dan terminasi. Hasil intervensi berisikan 

kondisi setelah dilakukan intervensi pada masing-masing 

siswa difabel dan keluarga.  

BAB IV peran pekerjaan sosial dalam pendidikan 

inklusif berisikan peran apa saja yang dilakukan peneliti 

dalam alur kerja pekerjaan sosial sekolah. Peran yang 

diuraikan mulai dari tahap intervensi awal atau 

engagmen pada sekolah, keluarga siswa difabel, dan 

siswa difabel hingga tahap terminasi. Selain itu, bab ini 

dilengkapi dengan rangkuman perkembangan dan 

perubahan perilaku sosial siswa difabel. Subbab terakhir 

penelitian ini yaitu tindak lanjut penanganan siswa 

difabel di sekolah berikutnya. Hal tersebut untuk 

membantu pihak selanjutnya yang akan menangani siswa 

tersebut. 

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan hasil 

penelitian dan saran peneliti bagi pembaca. Kesimpulan 

pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. 
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Sedangkan saran peneliti diberikan kepada pembaca 

untuk memberikan refrensi perkembangan penelitian 

selanjutnya baik sebagai penguat, mengkritik, maupun 

melanjutkan penelitian ini. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Proses  intervensi pekerjaan sosial sekolah perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa difabel. Kedua 

siswa difabel memiliki latar belakang yang berbeda 

khususnya pada kondisi keluarga. PS merupakan anak 

ketiga dari Ibu yang single parent dengan dua kakak 

perempuan. Sedangkan ISP merupakan anak ketiga dari 

kedua orang tua yang sibuk dengan berdagang serta 

memiliki dua kakak laki-laki. Kondisi tersebut membuat 

pekerjaan sosial sekolah perlu melakukan homevisit 

untuk memastikan kondisi yang ada. Hal tersebut untuk 

memastikan penyebab kondisi perilaku siswa difabel di 

keluarga dan sekolah. 

Engagement yang perlu dilakukan untuk menjalin 

kepercayaan dengan siswa difabel maupun pihak 

keluarga dan sekolah. Engagement akan ditindak lanjuti 

dengan assesmen baik psikologis maupun pekerjaan 

sosial. Hasli assesment menunjukkan penyebab masalah 

terjadi dan mengetahui kebutuhan maupun kelebihan 

siswa difabel. Hasil assesment dapat menjadi pedoman 

dalam menentukan rencana intervensi. Planning harus 

didiskusikan bersama pihak sekolah maupun keluarga. 
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Hal tersebut untuk membantu proses pelaksanaan yang 

harus dilaksanakan secara kolaborasi antara pihak 

keluarga dan sekolah. Tahapan monitoring dan evaluasi 

dilakukan pada setiap peran masing-masing support 

system. Hal ini dapat membantu perbaikan pola 

pendidikan yang diberikan kepada siswa difabel. Tahap 

terminasi dilakukan dengan memberikan penjelasan 

terkait hasil perkembangan siswa difabel selama 

pendampingan. Rekomendasi dan rujukan penanganan 

selanjutnya diserahkan kepada keluarga dan lembaga 

pendidikan selanjutnya. Pada setiap tahapan intervensi 

terdapat peran pekerjaan sosial yang dilakukan untuk 

mendukung pengorganisasian dan kolaborasi. 

Peran pekerjaan sosial yang dilakukan harus tetap 

disesuaikan dengan kebutuhan selama proses intervensi 

di lapangan. Peran pekerjaan sosial yang dilakukan 

peneliti diantaranya:  

1. Broker, menghubungkan orang tua siswa difabel 

maupun sekolah dengan ULD (Unit Layanan 

Difabel) atau lembaga layanan sosial yang lain. 

2. Enabler, membantu pihak sekolah maupun 

keluarga siswa difabel dalam mengidentifikasi 

masalah, mengartikulasikan kebutuhan, 

mengembangkan kapasitas yang dimiliki, sehingga 
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mereka dapat menangani masalah yang dihadapi 

lebih efektif. 

3. Fasilitator, memfasilitasi klien dan sistem klien 

dengan menyediakan informasi dan dukungan 

sistem pelayanan dengan strategi pengembangan 

pengorganisasian. 

4. Educator, menyampaikan informasi untuk 

penyadaran dan modifikasi perilaku sasaran. 

Pengetahuan dan pandangan yang up to date dapat 

membantu menjawab tantangan maupun masalah 

yang muncul. Peneliti menyampaikan informasi 

terkait system sumber kepada pihak keluarga dan 

sekolah. 

5. Konselor, memberikan layanan konseling kepada 

klien yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

masalah, mengenali, mengeksplor masalah, 

mencari solusi, mengarahkan, dan memotivasi. 

6. Advocator, melobby kepala sekolah dan Kepala 

ULD. Kedua pihak tersebut bekerjasama untuk 

segera memberikan assesment psikologis kepada 

siswa difabel. 

B. Saran 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pekerjaan 

sosial sekolah diperlukan di dunia pendidikan. Peran 

yang dilakukan dalam pekerjaan sosial sesuai dengan 
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kebutuhan siswa difabel. Siswa difabel dapat ditangani 

dengan baik oleh pihak sekolah maupun keluarga. 

Pekerja sosial melaksanakan perannya dengan mengacu 

pada kode etik dan prinsip yang dianut. Pekerja sosial 

memiliki standar pelayanan pekerjaan sosial sekolah 

yang dikeluarkan NASW. NASW merupakan wadah 

profesi pekerja sosial dunia yang dipusatkan di Amerika. 

Pekerja sosial sekolah berupaya mengoordinasikan 

support system yang ada.  Suppot system siswa difabel 

diantaranya: keluarga, pihak sekolah, dan lingkungan 

sekitar. Pekerjaan sosial disesuaikan dengan keunikan 

dan potensi masing-masing siswa difabel.  Selain itu, 

pekerja sosial memastikan peluang pendidikan yang adil 

bagi siswa difabel. Pekerja sosial memberikan 

pertolongan pada bagian mental, fisik, dan emosional 

siswa. Hal tersebut selaras dengan cita-cita pemerintah 

dalam mewujudkan pendidikan inklusif.  

Adapun saran yang dapat dilakukan oleh pembaca : 

1. Penulis menyarankan kepada sekolah untuk 

memberikan peran pekerja sosial dalam pendidikan 

inklusif. Pekerjaan sosial mencakup penanganan 

siswa difabel, keluarga siswa difabel, maupun 

sistem sekolah atau masalah internal sekolah. 

Setiap siswa memiliki potensi yang berbeda dan 

memerlukan kreatifitas serta metode dalam 
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mengembangkannya. Pekerja sosial sekolah dapat 

melakukan tahapan intervensi. Hal tersebut 

berhasil meningkatkan tumbuh-kembang siswa 

difabel khususnya pada bidang interaksi sosial. 

Tahapan intervensi yang dapat dilakukan mulai 

dari engagement, assesment, planning, pelaksanaan 

intervensi, monitoring, evaluasi, dan terminasi. 

Tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan siswa difabel di lapangan.  

2. Indonesia masih membutuhkan tenaga pekerja 

sosial yang cukup banyak. Pemerintah Pekerja 

sosial sekolah memiliki standar pelayanan yang 

jelas khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh 

karena itu, pemerintah dan sekolah perlu 

mempertimbangkan kebijakan yang ada untuk 

mengikut-sertakan pekerja sosial dalam praktik 

pendidikan inklusif. 
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