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ABSTRAK 

Belajar dari rumah merupakan salah satu cara memutus penularan Covid-19, untuk semua siswa 

tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Anak yang mengalami kesulitan belajar biasanya 

menjadi sumber permasalahan yang menghambat proses pembelajaran daring. Untuk 

menangganinya, guru tidak bisa sendirian saja dan kolaborasi dengan orang tua merupakan pilihan 

strategis untuk dilakukan. Kolaborasi ini muncul sebagai wujud kebersamaan antara sekolah dan 

rumah dalam mendidik anak. Kolaborasi dapat diwujudkan dalam setiap proses pendidikan, khusus 

anak berkesulitan belajar pada anak berkebutuhan khusus, kolaborasi dapat dilakukan saat proses 

asesmen, rencana pembelajaran individual, monitoring program dan pekerjaan rumah. Penerapan 

pembelajaran daring tidak bisa berjalan dengan optimal apabila tidak adanya kolaborasi guru dan 

orang tua. Keterlibatan orang tua sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal di 

masa pandemi ini karena orang tua adalah anak terdekat dan orang yang selalu bersama anak.  

Kata-kata kunci: Kolaborasi, Anak berkebutuhan khusus, Pembelajaran daring. 

ABSTRACT 

Learning from home is one way to break the transmission of Covid-19, for all students, including 

children with special needs. Children who have learning difficulties are usually a source of problems 

that hinder the online learning process. To deal with it, teachers cannot be alone and collaboration 

with parents is a strategic choice to do. This collaboration emerged as a form of togetherness 

between school and home in educating children. Collaboration can be realized in every educational 

process, especially for children with learning difficulties for children with special needs, collaboration 

can be carried out during the assessment process, individual learning plans, program monitoring 

and homework. The application of online learning cannot run optimally if there is no collaboration 

between teachers and parents. Parental involvement is very important to realize optimal learning 

during this pandemic because parents are the closest children and people who are always with their 

children. 

 

Keywords: collaboration, students with special needs, online learning 

 

PENDAHULUAN  

Dalam masa pandemi sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi para orang tua 

untuk memberikan banyak waktu yang dimilikinya kepada anak-anaknya, khususnya bagi 

yang berkebutuhan khusus. Peran serta orang tua akan memberikan perubahan positif 

kepada anak berkebutuhan khusus. Banyak anak berkebutuhan khusus yang kehilangan 

perhatian dari orang tua, sehingga anak tersebut belum mampu menjadi anak yang mandiri.  

Keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) dimasyarakat dianggap sebelah mata 

dan perlu dikasihani, hal tersebut menyebabkan anak berkebutuhan khusus (ABK) sering 

dikucilkan dilingkungan sekitarnya. Selain itu anak berkebutuhan khusus (ABK) sering 
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menerima perlakukan diskriminatif dari orang lain bahkan dalam memperoleh pendidikanpun 

mereka kesulitan. Banyak sekolah reguler yang tidak mau menerima anak berkebutuhan 

khusus (ABK) dikarenakan sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung 

keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK).  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang 

tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 dan Permendiknas 

nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak 

berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan disekolahan reguler dan juga pada UUD 

1945 BAB IV Pasal 2, 3, dan 4 menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus memperoleh 

pendidikan layanan khusus. Anak berkebutuhan khusus disini bukan hanya mereka yang 

memiliki kelainan fisik, sosial, emosional dan intelektual saja, melainkan mereka yang 

memiliki potensi kecerdasaan dan bakat istimewa juga berhak memperoleh pendidikan 

layanan khusus. Anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan keistimewaan melainkan 

diikutsertakan dalam proses pembelajaran bersama siswa normal dan diperlakukan 

selayaknya siswa normal lainnya. Penyebaran virus Covid-19 meningkat pesat di Indonesia 

akibatnya mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, 

budaya dan pendidikan. Sebagai bentuk pencegahan pemerintah Indonesia berupaya untuk 

menekan penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan PSBB berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 

11 Tahun 2020. Kebijakan PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar pada kegiatan 

masyarakat di suatu daerah atau kota. PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, 

pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum.  

Untuk menangani kondisi tersebut Menteri Pendidikan menerbitkan Surat Edaran  

nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran yang dilakukan secara daring 

sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Melalui kebijakan tersebut maka 

pembelajaran disekolah ditiadakan dan dialihkan menjadi pembejaran jarak jauh atau yang 

sering disebut daring. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring memanfaatkan teknologi 

berbasis internet sebagai media dan sumber belajar siswa. Pada masa pandemi saat ini 

menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada siswa 

berkebutuhan khusus. Adanya perubahan sistem pembelajaran pada masa pandemi Covid-

19 berpengaruh pada peranan orang tua dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus 

ketika pembelajaran daring dilakukan. Sebelumnya adanya perubahan sistem pembelajaran 

orang tua tidak banyak waktu dalam mendampingi dan membimbing anaknya, namun saat 

ini situasinya telah berubah orang tua diharuskan dapat membimbing anaknya dalam 

pembelajaran online dari rumah.  

Kesulitan belajar di sekolah dasar merupakan fenomena yang sering kita temui. 

Keberadaan anak berkesulitan belajar di sekolah dasar dengan berbagai hambatan yang 

anak miliki sampai saat ini belum banyak mendapat layanan yang memadai. Anak 

berkebutuhan khusus yang membutuhkan penangganan tersendiri banyak digantungkan 

pada peran guru kelas disamping mengajar anak-anak yang lain. Keterbatasan guru kelas 

dalam waktu, tenaga dan pemahaman merupakan suatu hal yang dilematis untuk diarahkan 

ke pemenuhan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar. 

Kebutuhan akan pemahaman untuk menanggani anak berkebutuhan khusus yang 

mengalami kesulitan belajar semakin banyak dirasakan di sekolah. Alasan pertama, tuntutan 
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profesionalitas guru dalam hal kompetensi mengajar mengarah pada kemampuan mengajar 

dengan keberagaman potensi dan gaya mengajar siswa, tidak terkecuali kebutuhan yang 

berbeda-beda. Kedua untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang mengalami 

kesulitan belajar dapat mengurangi angka tinggal kelas dan kemungkinan drop out sehingga 

mendukung program wajib belajar 12 tahun. Daniel et al., (2006) menemukan 

kecenderungan tinggi untuk putus sekolah pada anak dengan hambatan membaca. Ketiga 

untuk menanggapi anak berkesulitan belajar merupakan upaya preventif dari permasalahan-

permasalahan personal maupun sosial yang dapat muncul akibat kegagalan akademik. 

Keempat UU SISDIKNAS mengamanatkan tentang hak dari setiap peserta didik untuk 

mendapat layanan pendidikan sesuai kebutuhannya, demikian juga anak berkebutuhan 

khusus yang mengalami kesulitan belajar.  

Salah satu yang bisa dilakukan sekolah yaitu dengan melibatkan (berkolaborasi) 

dengan orangtua. Namun kolaborasi antara sekolah dan orangtua sering mengalami 

kendala. Pandangan konvensional dari pihak sekolah/ahli yang menyalahkan orangtua, 

ditemukan sebagai sumber permasalahan (Alin & Regina, 2004,.Hall & Hall.2003). Anggapan 

tersebut sudah semestinya berubah berjalan pergeseran filosofi, sikap dan praktek sosial 

tentang intervensi anak yang lebih berpusat pada keluarga. Kedua peran orangtua lebih 

banyak sebagai pemantau keberhasilan belajar anak di sekolah. Hasil survei 2 dari 3 

orangtua AKB di Inggris menyerahkan tanggungjawab pengajaran ke sekolah (Aled Blake. 

2006). Alin & Regina (2004) juga menemukan perbedaan sudut pandang antara guru dan 

orangtua terhadap minat keterlibatan orangtua terhadap kemajuan perkembangan belajar 

anak di sekolah. Orangtua menganggap pihak sekolah tidak fokus dalam menanggani anak 

sementara pihak sekolah berpendapat bahwa orangtua tidak memperdulikan upaya sekolah 

dalam menanggani putra/putri mereka. Perbedaan sudut pandang ditemui sebagai masalah 

yang banyak menghambat upaya untuk menangani anak kebutuhan khusus yang mengalami 

kesulitan belajar.  

Penanganan terhadap permasalahan belajar pada anak yang beragam di sekolah 

merupakan wujud dari kualitas sebuah sekolah. Permasalahan belajar dipandang sebagai 

keragaman cara dan belajar dari anak-anak dan pemenuhan dari keragaman tersebut 

mencerminkan komitmen yang kuat dari sekolah untuk mendidik hal ini diungkap juga oleh 

Glaser (1977), yaitu memandang kualitas pendidikan bukan memberikan pembelajaran yang 

sama kepada semua siswa melainkan pembelajaran yang menjangkau semua anak untuk 

memaksimalkan perkembangan intelektual dan sosial.  

Komunikasi efektif, keterbukaan, inisiatif guru (sekolah) untuk selalu menyertakan 

orangtua dalam upaya menangani anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan 

belajar menjadi langkah awal dalam pembentukan kolaborasi yang sinergis sehingga 

pembelajaran daring selama masa pandemi bisa menjadi optimal.  

PEMBAHASAN  

Pembelajaran daring pada anak berkebutuhan khusus.  

Sejak bulan Maret 2020 penyebaran virus Covid-19 terjadi begitu cepat sehingga 

peningkatan pasien positif Covid-19 di Indonesia meningkat pesat. Pemerintah melalui 

kementerian pendidikan dan kebudayaan berupaya melakukan pencegahan penularan Covid-

19 dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring mulai dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembalajaran 
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yang mana siswa tetap melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya namun dilakukan 

dari rumah. Dalam pelaksanaannya guru dan tenaga pendidik lainnya memanfaatkan 

teknologi internet sebagai media dan sumber belajar siswa dirumah.  

 Lalu bagaimana dengan kegiatan pembelajaran daring yang diterapkan kepada 

anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi ? Sekolah inklusi, Tarmansyah (2009) 

menyatakan bahwa sekolah inklusi merupakan sekolah yang menampung anak 

berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. 

Sekolah inklusi memberikan kesempatan bagi siswa ABK untuk memperoleh pendidikan yang 

sama dengan siswa reguler, hal tersebut berdampak baik bagi perkembangan siswa ABK. 

Dalam prosesnya, pembelajaran daring yang diterapkan pada anak berkebutuhan khusus 

berbeda dengan anak reguler pada umumnya, anak berkebutuhan khusus terkendala dalam 

mengikuti pembelajaran daring yang berlangsung, hal ini disebabkan karena anak 

berkebutuhan khusus memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak 

bisa dipaksakan untuk dapat mengikuti pembelajaran daring yang dilakukan oleh siswa 

reguler.  

 Tentunya pembelajaran daring yang dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus 

akan berbeda dengan anak regular. Hal ini berdasarkan kemampuan dan kebutuhan ABK 

yang berbeda-beda, kita sebagai pengajar tidak bisa memaksakan agar anak-anak 

berkebutuhan khusus ini dapat mengikuti pembelajaran daring seperti yang dilakukan siswa 

reguler”  

Progam pembelajaran daring yang dirancang oleh sekolah untuk anak berkebutuhan 

khusus, yakni jurnal berbasis aktivitas. Jurnal berbasis aktifitas merupakan jurnal yang berisi 

tentang pemetaan kegiatan siswa sehari- hari selama pandemi, yang mencakup terapi, bina 

diri, literasi, numerasi dan refleksi. Tujuan dari program jurnal berbasis aktifitas ini adalah 

untuk memudahkan pemetaan kegiatan belajar anak berkebutuhan khusus selama 

pembelajaran daring selama pandemi.  

Kolaborasi dengan orangtua  

Peran orangtua dalam pembelajaran anak tidak diragukan lagi dan dalam rangka 

memberikan penanganan untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan 

belajar. Vigotsky (1978 dalam Price et al,. 2001) menuturkan bahwa lingkungan sosial 

berperan penting dalam perkembangan anak. Lingkungan yang dimaksud adalah sekolah, 

keluarga dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut dalam interaksi sehari-hari memberi 

suatu pengalaman belajar pada diri anak dan akhirnya menjadi suatu pengetahuan. Barton 

dan Coley (1992 dalam Price et al., 2001) juga menyatakan bahwa hal yang paling 

menentukan keberhasilan belajar adalah suatu yang terjadi di rumah. Keterlibatan orangtua 

berdampak pada perkembangan kognitif dan kemampuan akademik.  

 Bronfenbrenner (1979) mengungkapkan bahwa hubungan antara orangtua dan 

anak adalah dinamis dan sering mempengaruhi. Perilaku/sikap anak mempengaruhi 

sikap/perilaku orangtua terhadap anak dan perlakuan/sikap orangtua juga berpengaruh 

terhadap sikap/perilaku anak. Setiap hari anak berinteraksi lamgsung dengan orangtua, 

saudara dan anggota keluarga yang lain. Interaksi tersebut dapat menjadi pemicu motivasi 

namu juga dapat sebaliknya. Apabila orangtua dan anggota keluarga lain tidak/kurang 

memahami kondisi anak maka kecaman, tuntutan akan mementahkan upaya yang telah 

dilakukan sekolah.  
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Sadinsky (2006) menuturkan bahwa selama 15 tahun mengadakan kolaborasi 

dengan orangtua ada dukungan untuk berbagai kegiatan siswa dan mendorong terjadinya 

perubahan di sekolah. Perubahan-perubahan tersebut dalam sumber lain disebutkan ada 5 

hal yaitu: 1) meningkatkan prestasi akademik, 2) kehadiran siswa, 3) perilaku siswa yang 

baik, 4) kualitas pendidikan yang timggi dan, 5) tercipta lingkungan belajar aman, nyaman 

dan disiplin (Blank et al., 2003 dalam Adams. 2006). Elbaum & Vaughn (2001) juga 

menemukan manfaat keterlibatan orangtua untuk meningkapkan konsep diri anak 

berkesulitan belajar.  

 Dalam pembelajaran daring mengikutsertakan atau berkolaborasi dengan orangtua 

menjadi salah satu usaha yang sangat membantu terutama untuk anak berkebutuhan 

khusus yang mengalami kesulitan belajar. 

Komunikasi sebagai kunci utama dalam Kolaborasi  

Komunikasi antara orangtua dan sekolah merupakan wahana untuk saling 

memonitor perkembangan anak. Sebagai sarana penghubung, keberhasilan dari kolaborasi 

ini tergantung dari kualitas dan kuantitas terjadinya komunikasi. Selama ini komunikasi 

intensif sering terjadi apabila ada permasalahan dengan anak di sekolah dan orangtua sering 

berasumsi demikian bila ada panggilan dari pihak sekolah. Kondisi ini merupakan hal yang 

perlu diatasi untuk membangun komunikasi yamg efektif. Keterbukaan masing-masing pihak 

dan kemauan untuk menyamakan persepsi dan harapan atas permasalahan siswa dapat 

memperlancar komunikasi selanjutnya. Menurut Smith (1998) alat komunikasi untuk 

memperkokoh jalinan kolaborasi antara orangtua dan guru antara lain: 

a.  Pertukaran informasi informal. Pertukaran informasi dapat dilakukan orangtua 

menjemput anak. Pertemuan ini perlu disiapkan guru.  

b. Observasi orangtua. Kunjungan orangtua ke sekolah diberikan keluasaan waktu, 

disamping itu pertemuan dengan orang lain yang mempunyai permasalahan yang sama 

juga dapat menjadi ajang pertukaran pengalaman.  

c. Layanan telepon. Pemberian nomer telepon dan waktu untuk menelepon merupakan 

dorongan yang kuat untuk mempertahankan komunikasi terbuka.  

d. Catatan tertulis. Pencapaian positif oleh anak dapat disampaikan juga melalui surat yang 

dikirim ke rumah.  

e. Jurnal dua arah member komunikasi dua arah antara orangtua dan guru. 

Kolaborasi terjadi dalam berbagai aspek selama proses pendidikan berlangsung. 

Kolaborasi dapat diwujudkan saat proses asesmen, rencana pembelajaran individual, 

monitoring program dan pekerjaan rumah (Candace.SB. 1999). Hal senada juga diungkap 

oleh Epstein and Dauber, 1991; Swiek, 1991 (dalam Swick. 1992) yang menyatakan 

kolaborasi dapat dilakukan dalam hal perencanaan, komunikasi dan evaluasi. Secara garis 

besar, kolaborasi dilakukan dalam rangkaian proses untuk menangani anak yang mengalami 

kesulitan belajar yang terdiri dari asesmen, perencanaan, pelaksanan dan evaluasi.  
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Orang tua dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran 

daring 

Peran orang tua tidak lepas dari keluarga, keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama dalam kehidupan sosial seorang anak yang dapat menentukan keberhasilan tumbuh 

kembang dan kemampuan masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 orang tua dituntut 

sebagai pendamping pendidikan akademik pada saat pembelajaran jarak jauh. Prabhawani 

(2016) mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua 

dan masyarakat sekitar, tidak hanya tanggung jawab lembaga pendidikan saja. Hal ini 

berlaku sama dengan para orang tua anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus 

membutuhkan perhatian extra dalam membimbing, mendampingi dan mengarahkan pada 

kegiatan sehari-hari. Prabhawani (2016) mengungkapkan bahwa penanganan dan pelayanan 

orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:  

a. Sebagai pendamping utama (as aids) yaitu sebagai pendamping utama yang dalam 

membantu tercapainya tujuan yakni pendidikan anak.  

b. Sebagai advokat (as advocates) yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak 

dalam kesempatan mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya.  

c. Sebagai sumber (as resources), menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai 

diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak.  

d. Sebagai guru (as teacher), berperan sebagai pendidik bagi anak dalam kehidupan 

seharihari di luar jam sekolah. 

Pembelajaran daring selama masa pandemi bisa berjalan dengan baik bila adanya 

kolaborasi guru dan orangtua untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang mengalami 

kesulitan belajar. Keterlibatan orangtua menjadi mutlak dan permasalahan anak menjadi 

tanggungjawab bersama antara orangtua dan guru. Salin percaya, menjalin komunikasi 

terbuka, saling menghargai merupakan dasar bagian untuk melakukan kolaborasi. Kolaborasi 

guru dan orangtua ini juga bermanfaat dan bisa dilakukan untuk mengembangkan maupun 

menangani permasalahan anak-anak yang mengalami belajar dalam kelas yang berbeda 

yang sama dalam satu sekolah.  

SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan di atas bahwa kolaborasi antara guru 

dan orang tua untuk menanggani kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus dalam 

pembelajaran daring menjadi salah satu alternatif yang akan banyak membantu anak. 

Kolaborasi ini dilakukan dari proses asesmen, perencanaan, pelaksanaan program sampai 

evaluasi. Keterlibatan orangtua menjadi mutlak dan permasalahan anak menjadi 

tanggungjawab bersama antara orangtua dan guru. Pembelajaran daring memerlukan 

pendampingan khusus oleh orang tua yang dapat mempengaruhi hasil dan makna belajar 

pada saat pembelajaran daring. Saran untuk guru dan orangtua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus, harus ada komunikasi dan kolaborasi antara guru dan orangtua dalam 

pendampingan khusus saat masa pandemi covid-19 sehingga pembelajaran daring yang 

diharapkan bisa menjadi optimal.  
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