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Kata Pengantar 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Alhamdulillah, Segala Puji Hanya Bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam 

yang telah memberikan kita Rahmat dan HidayahNya kepada kita sekalian dalam 

menjalankan aktivitas keseharian. Amin 

Atas nama sivitas Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) 

Sorong, kami ucapkan terima kasih kepada saudara atas kepercayaannya memilh 

UNIMUDA Sorong sebagai sarana melanjutkan pendidikan tinggi. 

Laporan ini merupakan alat bantu bagi saudara dalam mengetahui hal-hal 

yang terkait dengan mahasiswa disabilitas di UNIMUDA Sorong. Laporan ini 

berisikan tentang informasi kegiatan mahasiswa disabilitas di UNIMUDA Sorong,  

UNIMUDA Sorong berupaya mengantarkan mahasiswa untuk 

menjadi insan yang  kompeten dalam bidangnya masing-masing melalui 

pembelajaran yang menarik berbasis tourismpreneur di kampus yang bersih, 

indah, menyenangkan, mencerdaskan dan bersahabat. 

Wasalamu’alaikum Wr Wb 

 

 

Rektor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Penyandang disabilitas (persons with disabilities) adalah mereka yang 

mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan 

aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, 

modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar 

dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di 

antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan 

(tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan 

pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autis, dan lain-lain. 

Individu disabilitas membutuhkan cara, alat dan kondisi lingkungan 

tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya 

secara mudah dan aman. Dalam mengakses informasi, tunanetra perlu difasilitasi 

untuk menggunakan peralatanyang menekankan kepada fungsiauditif 

(pendengaran) dan tactile(perabaan). Tunarungu membutuhkan media visual 

supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif.  

Tunadaksa membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya 

mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Autis 

membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan orang lain secara efektif. Demikian juga dengan tipe disabilitas lainnya. 

Mereka masing-masing membutuhkan modifikasi yang berbeda.  

Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya seperti yang 

tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga berhak untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara 

(tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 

1).  

Hambatan yang dialami oleh individu disabilitas menyebabkan mereka 

membutuhkan layanan pendidikan khusus. Hal ini ditegaskan dan dijamin di 

dalam Undang -Undangnomor 20 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan bahwa warga 

negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan social 

berhak memperoleh pendidikan khusus. Di dalam penjelasan Undang –Undang 

nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang 

disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga 

pendidikan umum (inklusif). 

Berdasarkan pengalaman dan fakta lapangan, ada banyak bukti 

penyandang disabilitas yang mampu dan berhasil menyelesaikan studinya di 

jurusan / program studi tertentu di Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong. Keberhasilan mereka dalam studi di UNIMUDA Sorong 

dapat dijadikan salah satu landasan tentang perlunya kebijakan layanan disabilitas 

di UNIMUDA Sorong.  

Data Mahasiswa Disabiltas Di UNIMUDA Sorong 

Berikut adalah nama-nama data mahasiswa disabilitas di UNIMUDA Sorong 

No Nama Program 

Studi 

TTL Alamat Jenis 

Disabilitas 

1. Hatija Iba Ilmu 

Hukum 

Sasari, 

Bintuni, 08 

November 

Pangwadar 

kokas Fak-

fak Papua 

Tunadaksa 



1998 Barat 

2 Susyyanti 

Yadanfle 

PGSD Sorong, 03 

Januari 

1996 

Kalmono Tunadaksa 

3 Winda S PGSD Buton, 1 

Januari 

2001 

Jl. Baru  Tunadaksa 

4 Decky Saul 

Aronggear 

Pen.Jasmani Sorong, 12 

Mei 1992 

Tampagaram Tunawicara 

5 Inayah Renlew PGSD Tual, 

Agustus 

1987 

Jl. Selat Obi 

Km. 9,5 

Tunalaras 

 

Dari hasil pendataan di UNIMUDA Sorong mahasiswa disabilitas dengan 

perbandingan jenis kelamin adalah Laki-laki 20% dan Perempuan 80% 

 

 
Grafik mahasiswa disabilitas berdasarkan jenis kelamin 

Sedangkan Hasil pendataan berdasarkan Semester di UNIMUDA Sorong di 

hasilkan semester 1 berjumlah 40% semester 5 berjumlah 40% dan semester 7 

berjumlah 20%. 

 

 
Grafik Mahasiswa disabilitas berdasarkan semester 
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Layanan Bagi Mahasiswa Disabilitas 

1. Layanan Pendaftaran dan Registrasi Mahasiswa Disabilitas 

Sistem pendaftaran mahasiswa disabilitas tidak dipersulit di UNIMUDA 

Sorong, mahasiswa disabilitas akan diantarkan dan di arahakan oleh petugas PMB 

untuk melakukan pendaftaran dan juga registrasi  

2. Layanan Pembelajaran  

Layanan pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas 

adalah model inovasi pembelajaran elearing dan pengembenagan permainan kecil. 

a. Pembelajaran Elearning 

Setelah dilakukan penerapan model inovasi pembelajaran e-learning bagi 

mahasiswa dissabilitas dan mahasiswa secara umum melalui mata kuliah 

keterampilan berbahasa.  

Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: Menjadikan mahasiswa 

disabilitas merasa tidak akan tertinggal dalam mengikuti materi pembelajaran 

karena mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran berulang-ulang. Sehingga, 

setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa tunanetra memiliki rasa kepercayaan 

diri dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan prestasinya tanpa adanya 

perbedaan.  

Manfaat yang tidak jauh berbeda juga dirasakan dan diperoleh oleh 

mahasiswa umu yakni bagi mahasiswa umum dapat dengan mudah mengakses 

materi perkuliahan dimana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. 

Selain itu hasil yang dirasakan oleh mahasiswa mereka lebih merasa pembelajaran 

dalam jaringan memiliki kemudahan dan lebih menyenangkan dibanding dalam 

pembelajaran biasa.  

Mahasiswa selain mengikuti pembelajaran mereka juga akan sekaligus 

merasakan hiburan interaktif sehingga tidak akan merasa bosan dalam mengikuti 

pembelajaran e-learning ini (fleksibel). Akhir dari pembelajaran ini, tentunya 

dapat meningkatkan pemahaman dan prestasinya. Secara umum hasil dari 

penerapan model inovasi pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatnya partisipasi aktif dari mahasiswa.  

b) Meningkatnya kemampuan belajar mandiri mahasiswa.  

c) Meningkatkan suatu kualitas materi pendidik serta juga pelatihan.  

d) Menumbuhkan rasa percaya diri  

e) Hilangnya perbedaan antara mahasiswa dissabilitas dan mahasiswa umum 

(memiliki kesempatan yang sama dalam pembelajaran)  

f) Mengurangi biaya bagi pembelajar yakni biaya transportasi serta 

akomodasi 

b. Pengembangan Permainan Kecil 

a. Efektifitas  

Efektifitas penerapan model pembelajaran permainan kecil Setelah 

mengikuti kegiatan ini mahasiswa tunanetra maupun umum memiliki kemampuan 

psikomotorik yang baik, kebugaran jasmani meningkat, memiliki budaya hidup 

sehat dan memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan 

sekaligus meningkatkan kemampuan belajar.  

b. Dampak  

Dampak dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak berkebutuhan 

khusus dan umum memiliki kemampuan psikomotorik yang baik terutama 

berdampak pada kebugaran jasmani dan meningkatkan kemampuan belajar, 



memiliki budaya hidup sehat yang permanen dan memiliki kepercayaan diri untuk 

berinteraksi dengan lingkungan  

c. Kendala  

Kendala yang ditemui ketika program inovasi pembelajaran berlangsung 

yaitu:  

1) Aktifitas anak berkebutuhan khusus dalam olahraga kurang sehingga 

membutuhkan energi ekstra dosen saat menjelaskan sekaligus 

mempraktekkan gerakan yang harus dilakukan.  

2) Kedisiplinan mahasiswa masih kurang terutama kehadiran sesuai waktu, 

sehingga dalam proses pembelajaran dosen harus mengulang kembali 

materi berupa aturan permainan untuk mereka yang baru datang. 

d. Sustainability  

Program inovasi pembelajaran sangat bermanfaat sekali terhadap 

mahasiswa yang berkebutuhan khusus karena UNIMUDA Sorong harus berusaha 

menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga 

mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu program ini akan 

mengurangi disparitas antara mereka yang lahir secara normal dan anak yang 

berkebutuhan khusus. 

3. Layanan Beasiswa Mahasiswa Disabilitas 

UNIMUDA Sorong telah menyediakan beasiswa khusus  bagi mahasiswa 

di sabilitas jenis beasiswa yang di dapatkan mahasiswa disabilitas adalah 

beasiswa Aktivis dan Beasiswa disabilitas yang di pergunakaan untuk 

meringankan biyaya SPP bagai mahasiswa yang bersangkutan 

4. Pelaksanaan Ujian dan Ujian Ahir 

Dalam pelaksaan ujian dan ujian ahir untuk mahasiswa disabilitas di 

UNIMUDA Sorong, mahasiswa disabilitas tidak akan di persulit dan dalam 

pelaksanaan ujian dan ujian ahir mahasiswa di sabilitas akan di sediakan pmbantu 

atau penerjemah bagi mahasiswa disabilitas. 

 

Penutup 

Demikian Laporan ini dibuat untuk di gunakasan sebagai bahan evaluasi 

dalam pembinaan mahasiswa disabilitas. 


