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Pendidikan berkualitas dan aksesibel 
Indonesia meratifikasi United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(UNCRPD) atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. Ratifikasi ini kemudian 

dikuatkan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. Pasal 10 Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak 

penyandang disabilitas untuk pendidikan bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang 

pendidikan, hak mendapatkan kesamaan kesempatan (equity) untuk menjadi pendidik dan 

penyelenggara pendidikan, serta hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta 

didik.  

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2020 

tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik yang mengatur secara lebih rinci kewajiban 

lembaga pendidikan memberikan akses pendidikan kepada penyandang disabilitas. Dengan 

penetapan PP No. 13/2020 ini maka dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hak 

konstitusional setiap warga negara akan pendidikan berkualitas, seperti yang dijamin oleh 

Undang-Undang Dasar 1945, semakin terjamin. 

Pasal 42 Undang-undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah 

daerah untuk memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung 

penyelenggara pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah dan mewajibkan setiap 

penyelenggara pendidikan tinggi memiliki ULD. Pada tahun 2018, Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti menerbitkan Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas 

di Perguruan Tinggi sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan tinggi dalam pemenuhan hak 

pendidikan siswa dengan disabilitas. Sulit diperoleh data terkait sejauh mana Panduan 

tersebut telah dipraktikkan oleh lembaga pendidikan tinggi.  

Hasil penelusuran kami hingga saat laporan ini disusun, dari 4,621 lembaga pendidikan tinggi 

di Indonesia (Statistik Pendidikan Tinggi, 2019: 19) hanya ada tujuh belas lembaga 

pendidikan tinggi yang memiliki layanan disabilitas. Tujuh belas lembaga tersebut adalah 

Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Indonesia, IAIN Surakarta, Universitas 

Negeri Surabaya, Universitas Jember, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri 

Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Pamulang, Universitas Sebelas Maret, 

Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas 

Negeri Jakarta,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah 

Jakarta.  

Sementara itu, dari  seluruh perguruan tinggi di Indonesia, tercatat hanya ada tujuh lembaga 

pendidikan tinggi yang secara terbuka menerima penyandang disabilitas dan memberikan 

layanan penuh sejak awal proses pendaftaran hingga keseluruhan proses aktivitas akademik. 

Lembaga pendidikan tinggi tersebut adalah Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga, 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%20Indonesia%202019.pdf
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Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Sebelas Maret, UIN Ar-Raniry dan Politeknik 

Negeri Jakarta, dan Universitas Pamulang. Yang dimaksud dengan menerima secara terbuka 

adalah kampus menerima penyandang disabilitas tanpa pembatasan dan sejak awal, seperti 

sejak proses pendaftaran dan ujian masuk, telah menyiapkan layanan yang dibutuhkan oleh 

penyandang disabilitas.  Lebih dari itu, bahkan tiga dari kampus-kampus tersebut di atas 

memberikan tindakan afirmatif yaitu merancang jalur khusus untuk siswa dengan disabilitas 

mendaftar di kampus tersebut. Kampus-kampus itu termasuk UIN Sunan Kalijaga, Universitas 

Brawijaya, dan Universitas Negeri Sebelas Maret. 

Selain perguruan tinggi yang disebut di atas, ada juga kampus yang melayani mahasiswa 

penyandang disabilitas selama kegiatan akademik, seperti Universitas Indonesia (UI) dan 

Universitas Airlangga (UNAIR). Namun tidak diketahui apakah kampus tersebut membuka jalur 

penerimaan yang aksesibel untuk calon mahasiswa dengan disabilitas. Pada tahun 2018, UI 

membentuk Tim Layanan Mahasiswa Disabilitas namun pada tahun 2020, tim tersebut tidak 

lagi beroperasi (Nugroho 2020, p.187). Sedangkan UNAIR memiliki Airlangga Inclusive Learning 

(AIL), namun belum dapat ditemukan data menyangkut pelayanan yang diberikan kepada 

calon siswa dan siswa disabilitas di kampus tersebut. Selama ini, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan belum memiliki informasi yang memuat daftar universitas yang telah 

memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan juga institusi yang memiliki unit 

layanan disabilitas. 

Salah satu masalah utama dalam kajian disabilitas di Indonesia adalah keterbatasan 

tersedianya data untuk memahami sejauh mana penyandang disabilitas telah mendapatkan 

akses layanan di berbagai aspek partisipasi publik. Dalam hal pendidikan misalnya, sulit 

diperoleh data berapa jumlah penyandang disabilitas yang telah mendapatkan akses 

pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.  

Data Statistik Pendidikan 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan 

dari jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang berkisar di angka 29 juta penduduk, 

persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah hanya 

5,48%. Penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali 

mencapai 23,91%. Sedangkan penyandang disabilitas yang tidak melanjutkan sekolah 

sebesar 70,62%. Sementara itu, penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan 

hingga tingkat perguruan tinggi hanya 2,8%. 

Minimnya akses terhadap pendidikan tinggi mengakibatkan hanya sekitar 5% dari 10,8 juta 

penyandang disabilitas dengan usia kerja yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Data 

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) tahun 2017 menyebutkan catatan bahwa dari total 

3,750,000 tunanetra pada usia produktif hanya 400 orang yang mengenyam pendidikan tinggi. 

Jumlah mahasiswa dan pelajar dengan disabilitas mental dan psikososial diprediksi jauh lebih 

kecil dari jumlah ragam disabilitas lain yang dapat mengakses pendidikan. Sementara itu, 

laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 

https://www.bps.go.id/publication/2018/12/06/a65b526c119ce8f799e5ea63/statistik-pendidikan-2018.html
https://pertuni.or.id/siaran-pers-peran-strategis-pertuni-dalam-memberdayakan-tunanetra-di-indonesia/
https://pertuni.or.id/siaran-pers-peran-strategis-pertuni-dalam-memberdayakan-tunanetra-di-indonesia/
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2017 menyebutkan dari 4,621 lembaga pendidikan tinggi yang diatur oleh kementrian, 

terdapat 152 lembaga pendidikan tinggi yang memiliki mahasiswa dengan disabilitas. 

Sementara itu, dari total 5,7 juta siswa pendidikan tinggi hanya tercatat 401 mahasiswa 

memiliki disabilitas (Afrianty, 2019: 101). Lebih lanjut, selama masa pandemi Covid-19, hampir 

seluruh institusi pendidikan termasuk pendidikan tinggi telah mengalihkan pembelajaran dari 

tatap muka menjadi pembelajaran secara daring.  Sebagai mahasiswa penyandang disabilitas, 

beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring atau jarak jauh tentu menjadi tantangan 

tersendiri. 

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengalaman mahasiswa 

disabilitas menjalani proses belajar selama pendidikan jarak jauh di awal masa pandemi 

Covid-19. Diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi 

penyandang disabilitas pendidikan di jenjang pendidikan tinggi mulai dari jenjang S1 sampai 

dengan S3. Selain untuk mengetahui layanan kepada peserta didik disabilitas di lembaga 

pendidikan tinggi di masa pandemi, penelitian ini diharapkan juga dapat memberi gambaran 

mengenai penyebaran penyandang disabilitas di perguruan tinggi di Indonesia.  Hal lain yang 

ingin diketahui adalah jenis layanan yang telah diterima oleh penyandang disabilitas di 

kampus mereka.  Keterbatasan data terkait berapa banyak jumlah penyandang disabilitas 

yang menempuh jenjang perguruan tinggi diharapkan dapat sedikit digambarkan dari hasil 

penelitian ini. 

Tujuan penelitian 
Didukung oleh Knowledge Sector Initiative dan La Trobe University, Australia-Indonesia 

Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) dan Pusat Studi Layanan Disabilitas  

(PSLD) Universitas Brawijaya melakukan penelitian terkait aksesibilitas dan akomodasi yang 

layak bagi mahasiswa difabel selama masa pandemi COVID-19 pada bulan April - Mei 2020. 

Penelitian  ini dilakukan untuk  mengetahui respons mahasiswa dengan disabilitas dan 

lembaga pendidikan tinggi dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mendapat 

pendidikan yang aksesibel di masa awal pandemi Covid-19.  Survei ini juga dilakukan untuk 

mengetahui pengalaman mahasiswa difabel dalam menjalani proses belajar akibat 

perkuliahan daring yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Data yang diperoleh dari survei ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan juga kepada 

masyarakat umumnya perihal tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam 

mendapatkan hak pendidikan. 

Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mendapat gambaran umum bagaimana lembaga pendidikan tinggi melaksanakan 

kebijakan terkait pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas yang telah diatur 

dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah 
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tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik, dan Panduan Layanan Disabilitas di 

Perguruan Tinggi.   

2. Mendapat gambaran umum mengenai praktik pendidikan inklusif di tingkat 

pendidikan tinggi sehingga tersedia pendidikan yang aksesibel dan layanan 

akomodasi yang layak.  

3. Memberikan rekomendasi kepada universitas dan civitas akademika dalam 

memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan 

kesempatan dalam proses belajar di lembaga pendidikan tinggi.  

4. Memberikan pilihan referensi bagi kewajiban civitas akademika dalam merancang 

proses perkuliahan dan sistem penilaian sehingga sistem pendidikan yang inklusif 

yang lebih baik dapat dicapai.  

5. Menjadi bagian dari dokumentasi atau hasil penelitian yang dapat dijadikan informasi 

penting bagaimana pandemi COVID-19 berdampak terhadap penyandang disabilitas. 

Penelitian inklusif dan partisipatif 
Penelitian ini dilakukan dengan mengedepankan metodologi penelitian inklusif dan 

partisipatif. Pertanyaan survei kuantitatif disusun setelah melakukan kajian pustaka 

menyangkut sejumlah peraturan pemerintah dan pelaksanaannya serta data lain terkait 

aksesibilitas penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan tinggi. Pemilihan metode 

pengumpulan data yaitu survei daring dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas 

dalam memastikan aksesibilitas. Selain itu, proses konsultasi dengan penyandang disabilitas 

juga dilakukan dalam menentukan cakupan isu. 

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui survei kuantitatif menggunakan 

platform daring, Google Form yang disebarkan melalui jaringan AIDRAN pada April dan Mei 

2020. Perumusan permasalahan penelitian dilakukan dengan melibatkan penyandang 

disabilitas  

Seperti disebutkan di atas, pertanyaan-pertanyaan di dalam survei disusun berdasarkan 

review atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait akses pendidikan; yaitu 

Undang-Undang Disabilitas Nomor 8/2016, Permenristekdikti Nomor 46/2017 tentang 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang 

Disabilitas dan Panduan Layanan  Disabilitas di Perguruan Tinggi (2018). Keseluruhan 

landasan hukum tersebut menjadi dasar dilakukannya survei untuk melihat sejauh mana 

pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi telah memberikan jaminan aksesibilitas terhadap 

peserta didik dan perlindungan di masa bencana. 

Pertanyaan-pertanyaan di dalam survei ini diajukan untuk melihat: 
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1. Bagaimana pemerintah (nasional dan provinsi) serta lembaga pendidikan tinggi 

memberikan jaminan aksesibilitas dan akomodasi yang layak terhadap mahasiswa 

difabel.  

2. Pengaruh dari perkuliahan daring terhadap proses belajar mahasiswa difabel. 

3. Bagaimana dukungan dan perlindungan yang diberikan pemerintah, universitas dan 

lingkungan lainnya terhadap kehidupan mahasiswa difabel dalam kondisi bencana. 

Survei ini mendapatkan persetujuan dari komite etik Universitas Brawijaya. Survei disebarkan 

ke universitas-universitas, jaringan disabilitas dan anggota dari AIDRAN melalui email dan 

Whatsapp Group. Pada saat dilangsungkannya survei ini, kami mengetahui telah banyak survei 

daring yang dilakukan oleh baik lembaga pemerintah atau non-pemerintah termasuk 

lembaga-lembaga donor. Hal ini mengakibatkan terjadinya rasa ‘overwhelmed’ di antara 

penyandang disabilitas. Informasi ini didapatkan dari sejumlah partisipan yang menyatakan 

bahwa mereka sudah beberapa kali ikut mengisi dan berpartisipasi dalam survei daring. 

Namun demikian, peserta survei tetap mengharapkan agar hasil survei dapat digunakan untuk 

mengakomodasi kepada pemerintah dan jajaran lainnya untuk dapat meningkatkan layanan 

dan memperhatikan penyandang disabilitas.  

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian berjumlah 91 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu: identitas responden, pengetahuan 

responden tentang keterlibatan kampus terkait COVID-19, masa transisi aktivitas belajar dari 

rumah, aksesibilitas pengajaran daring, aksesibilitas evaluasi pembelajaran, dan dukungan 

lingkungan belajar saat di rumah. Tim peneliti terdiri dari Dr Dina Afrianty, Slamet Thohari MA, 

Unita Werdi Rahajeng M.Psi, Tommy H. Firmanda M.Ed (SpED) dan Mahalli.
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Hasil Survei 
Data Demografis 
Pertanyaan yang diajukan pada komponen demografi diajukan untuk mengetahui sejumlah 

informasi di antaranya perihal status sosial ekonomi, jenis disabilitas , dan status pendidikan 

peserta survei.  

1. Jenis kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

Perempuan 28 43% 
Laki-Laki 37 57% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 65 orang dengan komposisi 43% perempuan 

dan 57% laki-laki. 

2. Usia 
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Usia Frekuensi (f) Persentase (%) 

18 – 22  Tahun 42 65% 

23 – 27 tahun 17 26% 

>28  tahun 6 9% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Responden pada penelitian ini sebagian besar berusia 18-22 tahun (65%), sebagian berusia 23-

27 tahun (26%), dan sebagian kecil berusia lebih dari 28 tahun (9%). 

3. Jenis disabilitas 

 

Jenis Disabilitas Frekuensi (f) Persentase (%) 

Sensorik Tuli 23 35% 

Sensorik netra 17 26% 
Intelektual 8 12% 
Fisik 16 25% 

Ganda 1 2% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Berdasarkan jenis disabilitas sebagian besar responden memiliki disabilitas sensorik tuli 

(35%), diikuti dengan disabilitas sensorik netra (26%) dan disabilitas fisik (25%), disabilitas 

intelektual (12%) dan disabilitas ganda (2%). 
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4. Strata pendidikan 

 

Strata Pendidikan Frekuensi (f) Persentase (%) 

D3 4 6% 
D4/S1 58 89% 
S2 2 3% 

S3 1 2% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Sebagian besar responden sedang menempuh pendidikan D4/S1 (89%), sedangkan sebagian 

kecil sedang menempuh pendidikan D3 (6%), S2 (3%), dan S3(2%). 

5. Program studi 
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Strata Pendidikan Frekuensi (f) Persentase (%) 

Eksakta/Ilmu Alam 13 20% 

Sosial Humaniora 52 80% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Sebagian responden pada penelitian ini mengambil program studi Sosial Humaniora (80%) 

dan sisanya Eksakta/Ilmu Alam (20%). 

6. Perguruan tinggi 

 

Perguruan Tinggi Frekuensi (f) Persentase (%) 

Negeri 59 91% 

Swasta 6 9% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Sebagian besar responden pada penelitian menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri 

(91%) dan sebagian kecil di perguruan tinggi swasta (9%) 
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7. Periode kuliah 

 

Periode Kuliah Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tahun Pertama 20 31% 

Tahun Kedua 12 18% 
Tahun Ketiga 18 28% 
Tahun Keempat 12 18% 

Tahun Kelima 2 3% 
Sedang cuti 1 2% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan periode waktu kuliah, sebagian besar responden menjawab sedang berada pada 

tahun pertama (31%) dan tahun ketiga (28%), sebagian menjawab berada pada tahun kedua 

(18%) dan tahun keempat (18%), sedangkan sebagian kecil menjawab berada pada tahun 

kelima (3%), dan sedang cuti (1%) 

Tahun Pertama, 

31%

Tahun Kedua, 18%

Tahun Ketiga, 28%
Tahun Keempat, 

18% Tahun Kelima, 3%

Sedang cuti, 2%

Other, 5%
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8. Pekerjaan orang tua 

 

Pekerjaan Orang Tua Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak bekerja 4 6% 
Pensiunan 5 8% 

Karyawan swasta 14 22% 
PNS/BUMN 18 28% 

TNI/Polri 2 3% 

Petani/Peternak 5 8% 
Wiraswasta 11 17% 

Buruh harian lepas 4 6% 

Profesi lain 2 3% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Untuk mendapat gambaran latar belakang ekonomi dari siswa penyandang disabilitas 

diketahui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas datang dari keluarga berlatar 

belakang PNS/BUMN dan Karyawan Swasta.  

Karyawan swasta, 

22%

PNS/BUMN, 28%

Wiraswasta, 17%

Petani/Peternak, 

8%

Pensiunan, 8%

Tidak 

bekerja, 6%
Buruh harian 

lepas, 5%

Profesi lain, 3%

TNI/Polri, 3%

Other, 11%
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9. Status beasiswa 

 

Penerima Beasiswa Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak 34 52% 
Ya 31 48% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Dalam survei juga ditanyakan perihal dukungan dari berbagai pihak yang diterima oleh siswa 

penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan. Kami menanyakan apakah siswa 

disabilitas menerima beasiswa dari berbagai sumber.  Sebagian besar responden menjawab 

tidak menerima beasiswa (52%). Sedangkan lainnya menjawab menerima beasiswa (48%). 

 

Pemberi Beasiswa Frekuensi (f) Persentase (%) 

Pemerintah 24 77% 
Swasta 3 10% 

Lainnya 5 16% 

Jumlah (n) 65 100% 
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Berdasarkan asal beasiswa yang didapatkan responden yang menerima beasiswa sebagian 

besar berasal dari pemerintah (77%), sedangkan sebagian dari swasta (10%) dan lainnya 

(16%). 

10. Kepemilikan kartu disabilitas 

 

Kepemilikan Kartu 
Disabilitas 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak 62 95% 
Ya 3 5% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Survei juga menanyakan apakah siswa memiliki kartu disabilitas1. Berdasarkan kepemilikan 

kartu disabilitas sebagian besar responden menjawab tidak memiliki kartu disabilitas (95%), 

dan hanya sebagian kecil yang memiliki kartu disabilitas (5%). 

 
1 Kartu disabilitas adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk 

memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas. Penerbitan kartu disabilitas ini tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang 
Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas. Selama ini, kartu tersebut belum terimplementasi secara nasional dan 
masih terbatas di DKI Jakarta. 
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11. Keanggotaan organisasi penyandang disabilitas 

 
Keanggotaan Organisasi 

Penyandang Disabilitas 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak 22 34% 

Ya 43 66% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Berdasarkan keikutsertaan responden pada organisasi penyandang disabilitas sebagian besar 

responden menjawab mereka telah bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas 

atau DPO (66%), sedangkan sebagian menjawab tidak bergabung dengan organisasi 

penyandang disabilitas (34%). 

Peran Kampus dalam menyebarkan informasi tentang Covid-19 

12. Perasaan responden ketika mendengar tentang Covid-19 
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Perasaan dan emosi yang 
dialami 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Biasa saja 11 6% 

Bingung 26 13% 
Bosan 18 9% 

Khawatir 50 26% 
Sedih 34 17% 
Terkejut 22 11% 

Takut 31 16% 

Marah 5 2% 

Jumlah reaksi emosi 65 100% 

 

Pertanyaan ini diajukan untuk mendapatkan gambaran pengaruh Covid-19 terhadap 

kesehatan mental mahasiswa dengan disabilitas. Diketahui, sebanyak 25% responden 

merasakan khawatir setiap mendengar Covid-19. Kemudian, responden merasakan sedih 

sebanyak 17% dan merasakan takut sebanyak 16%.  

13. Aksesibilitas Informasi tentang Covid-19 

 

Kemudahan aksesibel 

informasi Covid-19 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Belum aksesibel 5 8% 
Sudah aksesibel 60 92% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam komponen pengetahuan dirancang untuk 

memahami sejauh mana pada periode awal terjadinya pandemi, siswa dengan disabilitas 

mendapatkan informasi terkait virus Covid-19 dan informasi tentang bagaimana proses 

belajar dan mengajar siswa terpengaruh dan layanan atau dukungan yang diberikan oleh 

lembaga pendidikan tinggi.  
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Berdasarkan survei terhadap responden, sebagian besar responden (92%) mahasiswa 

menyampaikan  bahwa informasi tentang covid-19 sudah aksesibel. Hanya 8% yang merasa 

belum aksesibel. Berdasarkan analisis kualitatif terhadap 5 responden yang memiliki 

disabilitas sensorik Tuli, mengatakan bahwa informasi tentang Covid-19 belum menyertakan 

adanya subtitle atau juru bahasa isyarat sebagai pemberi informasi di setiap press conference.  

14. Informasi tentang Covid-19 dari kampus 

 

Keaktifan kampus dalam memberi 
informasi tentang Covid-19 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Belum aktif 11 17% 

Sudah aktif 54 83% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei terhadap responden mahasiswa didapatkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa menganggap bahwa kampus telah aktif dalam memberikan info (83%) sedangkan 

yang menganggap kampus belum aktif sebesar 17%. 

15. Aksesibilitas informasi dari kampus terkait Covid-19 
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Aksesibilitas kampus dalam memberi 
informasi tentang Covid-19 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Belum aksesibel 12 18% 

Sudah aksesibel 54 82% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Sebanyak 82% mahasiswa menjawab  informasi terkait Covid-19 yang diberikan oleh kampus 

tempat mereka belajar sudah aksesibel bagi mahasiswa disabilitas. Sedangkan yang 

menganggap informasi Covid-19 belum aksesibel sebesar 18%. Berdasarkan analisis kualitatif, 

didapatkan bahwa informasi Covid-19 di kampus pada beberapa penyandang tuli masih 

mengalami kesulitan karena terdapat istilah yang sulit terkait gejala Covid-19. Sehingga 

informasi dengan istilah tersebut dianggap membingungkan.  

16. Pengetahuan adanya Satgas Covid-19 

 

Adanya satgas khusus 
Covid-19 di kampus 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada 28 43% 
Ada 37 57% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Sebanyak 37 responden (57%) dari 65 mahasiswa mengatakan bahwa di kampus terdapat tim 

satgas khusus Covid-19. Sedangkan yang di kampusnya tidak ada satgas Covid-19 khusus 

sebanyak 28 responden (43%). 
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17.  Tugas Satgas Covid-19 

 

Aktivitas tim satgas 

khusus Covid-19 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Sterilisasi kampus 10 15% 

Penerimaan dan Penyaluran 

bantuan 9 14% 

Pemberi layanan emergency 4 6% 

Pendataan mahasiswa 7 11% 

Pusat informasi Covid-19 13 20% 

Tidak tahu fungsi 5 8% 

Tidak menjawab 17 26% 

Jumlah (n) 65 100% 

*dilihat persentase 

Pertanyaan ini diajukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana responden mengetahui 

tugas Satgas. Responden memahami  bahwa tugas tim Covid-19 di kampus adalah mulai dari 

melakukan sterilisasi kampus (15%), penerimaan dan penyaluran bantuan (14%), pemberi 

layanan emergency (6%), dan sebagai pusat informasi Covid-19 (20%). Sedangkan responden 

yang tidak tahu fungsi satgas Covid-19 sebanyak 8% dan responden yang tidak menjawab 

26%. 

Aspek Layanan Disabilitas sebelum Pandemi 
Sejumlah pertanyaan diajukan untuk mendapatkan gambaran tentang layanan yang 

diberikan oleh lembaga pendidikan kepada siswa dengan disabilitas.  
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18.  Ketersediaan unit layanan khusus disabilitas di kampus sebelum pandemi 

 

Kesediaan unit layanan 

disabilitas 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada 17 26% 

ada 48 74% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Sebanyak 74% mahasiswa mengatakan bahwa di kampusnya terdapat unit layanan 

disabilitas. Sedangkan sebanyak 26% mahasiswa mengatakan bahwa di kampusnya tidak 

terdapat layanan untuk mahasiswa disabilitas. 

19. Keaktifan layanan disabilitas 
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Persepsi bahwa kampus sudah 
aktif dalam memberikan layanan 

unit layanan disabilitas 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak menjawab 17 26% 
Tidak setuju 5 8% 

Netral 10 15% 
Setuju 33 51% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Diketahui bahwa sebagian besar responden (51%) setuju bahwa kampus mereka telah aktif 

memberikan layanan kepada siswa yang memiliki disabilitas melalui unit disabilitas. Hanya 

8% menjawab bahwa kampusnya aktif dalam memberikan layanan kepada mereka.  

Respon terhadap transisi kuliah daring dan belajar dari rumah 

20. Informasi Pemberlakuan kegiatan kuliah/belajar dari rumah 

 

Periode Pemberlakukan Kegiatan 

Kuliah/Belajar daring 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Saya tidak tahu 6 9% 

Kampus tidak memberitahu 3 5% 

Bulan April 2020 8 12% 
Bulan Mei 2020 10 15% 
Bulan Juni 2020 3 5% 

Akhir semester genap (2020) 35 54% 
Total 65 100% 
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Diketahui bahwa mayoritas responden (54%) mendapatkan informasi bahwa periode 

pemberlakuan kegiatan kuliah/belajar daring dilaksanakan sampai akhir semester genap 

yaitu, bulan Juni 2020. Sedangkan paling sedikit (5%) menjawab masih belum ada 

pemberitahuan dari kampus terkait berapa lama pelaksanaan belajar dari rumah 

dilaksanakan. 

21. Persepsi bahwa kampus sudah menyiapkan dengan baik sistem belajar 

daring untuk kegiatan belajar/kuliah di rumah 

 

Persepsi kampus sudah menyiapkan 
dengan baik sistem belajar daring 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak setuju 12 18,46 

Netral 21 32,30 
Setuju 32 49,23 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Sebanyak 32 responden (49%) menyatakan sepakat bahwa kampus sudah menyiapkan sistem 

belajar daring untuk mahasiswa. Sedangkan 32% mengatakan netral dan sebesar 18% 

mengatakan bahwa kampus tidak menyiapkan sistem belajar daring dengan baik kepada 

mahasiswa. 

22. Faktor-faktor penanda kesiapan sistem belajar daring 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada keluhan 4 10 

Sinyal dan paket data yang terbatas 5 12,5 

waktu belajar tidak ideal 1 2,5 

Aplikasi tidak aksesibel untuk teman-

teman disabilitas 

12 30 
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Mahasiswa, dosen dan kampus tidak 
siap pembelajaran daring 

7 17,5 

Informasi yang tidak jelas 2 5 

Perkuliahan daring tidak efektif 3 7,5 

Permasalahan tugas akhir (bimbingan 

dan pengambilan data dll) 

3 7,5 

Faktor lain 3 7,5 

Jumlah (n) 40 100% 

 

Kami menanyakan lebih jauh kepada peserta survei terkait pendapat mereka atas aspek yang 

dinilai sebagai bentuk kesiapan lembaga pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan sistem 

belajar daring. Berdasarkan survei terhadap partisipan, sebanyak 30% responden mengatakan 

bahwa aplikasi pembelajaran yang digunakan selama belajar daring tidak aksesibel untuk 

siswa disabilitas. Kemudian, sebanyak 17,5% mahasiswa mengatakan bahwa civitas 

akademika kampus tidak siap dengan sistem pembelajaran daring. Selain kendala yang 

berkaitan dengan kesiapan  kampus, sebanyak 12,5% dari responden mengatakan bahwa 

kendala belajar daring juga akibat muncul karena  sinyal dan paket data untuk belajar daring. 

Sedangkan dari survei responden paling sedikit adalah terkait masalah waktu (2,5%). 

23.Panduan terkait sistem pembelajaran daring 

 

Tersedianya panduan yang jelas 
terkait sistem pembelajaran daring 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada 25 38% 

Ada 40 62% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Untuk mengetahui bagaimana lembaga pendidikan tinggi menyiapkan diri dalam 

melaksanakan pembelajaran daring, kami menanyakan kepada peserta survei ketersediaan 

Tidak ada

38%

Ada

62%
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panduan yang dapat dirujuk oleh peserta didik. Sebanyak 40 responden (61,5%) mengatakan 

bahwa kampus sudah memberikan panduan yang jelas dan aksesibel untuk pembelajaran 

daring. Sedangkan, sebanyak 25 responden (38,5%) mengatakan bahwa kampus tidak 

memberikan panduan yang jelas dan aksesibel untuk pembelajaran daring. 

24. Bentuk panduan yang diberikan 

 

Bentuk panduan yang diberikan melalui Frekuensi (f) Persentase (%) 

Pengumuman website 28 22% 

WhatsApp Group 47 37% 

Ebook pdf 31 24% 

Buku cetak 3 2% 

Email  9 7% 

Telepon 1 1% 

Jawaban lain  6 5% 

Tidak ada panduan 2 2% 

Jumlah panduan yang terhitung 127 100% 

 

Perlu diketahui bagaimana lembaga pendidikan tinggi menyiapkan panduan pembelajaran 

daring. Oleh karena itu, kami menanyakan format yang digunakan oleh lembaga untuk 

menyampaikan panduan tersebut. Berdasarkan survei responden, 37% responden 

mengatakan panduan pembelajaran daring diberikan melalui aplikasi WhatsApp group. 

Kemudian, panduan melalui ebook atau pdf sebesar 24%. Selain itu, sebanyak 22% 

mendapatkan panduan melalui pengumuman website. Sedangkan saluran paling sedikit yang 

digunakan untuk memberikan panduan belajar daring adalah melalui telepon (1%). 

Pengumuman 

website
22%

Whatsapp group

37%

Ebook pdf

24%

Buku cetak

2%

Email 

7%

Telepon

1%

Jawaban lain 

5%

Tidak ada 

panduan
2%

Other

8%
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25. Persepsi bahwa unit layanan khusus mahasiswa penyandang disabilitas di 

kampus telah aktif memberikan panduan khusus terkait sistem pembelajaran 

daring 

 

Tersedianya unit layanan khusus 
disabilitas di kampus 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada jawaban 16 25 
Tidak setuju 13 20 
Netral 12 18 

Setuju 24 37 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, sebanyak 24 responden (37%) mengatakan bahwa unit layanan khusus 

mahasiswa penyandang disabilitas telah aktif memberikan panduan khusus terkait sistem 

pembelajaran daring pada periode awal pandemi. Sedangkan yang tidak setuju atau tidak 

sependapat sebanyak 20%. Responden yang tidak memberikan jawaban sebanyak 25%. 

Tidak ada 

jawaban
25%

Tidak setuju

20%

Netral

18%

Setuju

37%
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26. Ketersediaan fasilitas untuk mengakses unit layanan disabilitas jika 

mengalami masalah dalam belajar daring. 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada jawaban 16 24% 
Tidak ada 5 9% 
Ada 44 67% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, sebagian besar responden (67%) mengatakan bahwa mereka bisa 

menghubungi unit layanan disabilitas jika mengalami masalah dalam belajar daring. 

Sedangkan hanya 9% yang mengatakan mereka tidak bisa menghubungi layanan disabilitas 

ketika mengalami kesulitan belajar.  

Aksesibilitas Pengajaran Daring  
Sejumlah pertanyaan diajukan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dosen 

dan juga dukungan lembaga pendidikan dalam mendukung sistem belajar daring.  

27. Dukungan yang diharapkan didapat dari dosen dalam pembelajaran daring 

Dukungan Yang Diharapkan Frekuensi (F) Persentase (%) 

Tidak Ada 8 12,30 

Pemberian Tugas Yang Accessible 3 4,61 

Metode Belajar Yang Mudah Dipahami  5 7,69 

Media Belajar Yang Inklusif (Terdapat Subtitle, 

Audio, Dan Rekaman, Dan Ada Penerjemah) 

23 35,38 

Terdapat Materi/Buku Yang Bisa Diberikan 6 9,23 

Dosen Memahami Kebutuhan Mahasiswa 11 16,92 

Dukungan Lain 4 6,15 

Belum Ada Dukungan 5 7,69 

Jumlah  65 100% 

Tidak ada 

jawaban, 24

Tidak ada, 9

Ada, 67
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Pertanyaan lanjutan kepada mereka yang menjawab di atas adalah apa saja yang diharapkan 

oleh siswa disabilitas terhadap dosen mereka terkait pembelajaran daring. Diperoleh bahwa 

dukungan yang paling banyak diharapkan oleh mahasiswa dari dosen mereka adalah 

tersedianya media belajar yang inklusif (35%) dan dosen memahami kebutuhan mahasiswa 

secara khusus (17%). Sedangkan dukungan yang paling sedikit diharapkan adalah pemberian 

tugas yang mudah dan aksesibel (4,7%) 

28. Penilaian bahwa dosen sangat peduli dengan kebutuhan khusus mahasiswa 

dalam pembelajaran daring. 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak setuju 10 15% 

Netral 24 37% 

Setuju 31 48% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Dari 65 partisipan yang menjawab, sebagian besar menjawab tidak setuju dan netral (53%) 

bahwa dosen peduli dengan kebutuhan khusus mahasiswa dalam pembelajaran daring. 

Sedangkan, yang menjawab setuju hanya 47%. 

Tidak setuju, 15%

Netral, 37%

Setuju, 48%
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29. Dosen menanyakan kebutuhan khusus terhadap mahasiswa disabilitas 

selama belajar daring  

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak menanyakan 45 70% 
Menanyakan 20 30% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Dalam mencoba memahami tingkat kepekaan dosen akan kebutuhan mahasiswa, kami 

menanyakan kepada peserta apakah dosen mereka menanyakan akomodasi dan kebutuhan 

mahasiswa mereka untuk dapat mengikuti belajar daring. Sebagian 65 peserta menjawab 

pertanyaan ini. Dari yang menjawab ditemukan (70%) mengatakan bahwa dosen tidak 

menanyakan kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas selama belajar daring. Sebesar 30% 

mengatakan bahwa dosen menanyakan kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas selama 

belajar daring. 

30. Dosen memberikan materi perkuliahan dalam bentuk tertulis 

 

Tidak 

menanyakan, 70%

Menanyakan, 30%

Tidak , 18%

Ada, 82%
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 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak  12 18% 

Ada 53 82% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Diketahui dari jawaban peserta survei bahwa hampir 82% dosen memberikan materi 

perkuliahan dalam bentuk tertulis. Sementara hanya 18% yang menyampaikan materi 

perkuliahan dengan media lain.  

31. Penilaian terhadap aksesibilitas materi tertulis yang dibuat dosen 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada jawaban 12 18% 

Tidak setuju 5 8% 
Netral 10 16% 
Setuju 38 58% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Terkait dengan pertanyaan survei sebelumnya tentang materi perkuliahan dalam bentuk 

tertulis, kami menelusuri tentang aksesibilitas materi tersebut. Berdasarkan survei, sebagian 

besar responden (58%) mengatakan bahwa materi tertulis yang dibuat oleh dosen sudah 

aksesibel dan hanya 8% yang mengatakan bahwa materi tertulis belum aksesibel, sementara 

yang tidak menjawab dan netral berjumlah 34%. 

Tidak ada 

jawaban, 18%

Tidak setuju, 8%

Netral, 16%

Setuju, 58%
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32. Dosen merekam atau memperdengarkan ceramah perkuliahan 

 

Dosen Merekam Atau 
Memperdengarkan Ceramah 

Perkuliahan 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak  25 38% 

Ya 40 62% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (62%) menjawab bahwa dosen merekam atau 

memperdengarkan ceramah perkuliahan. Sedangkan (38%) lainnya menjawab bahwa dosen 

tidak merekam atau memperdengarkan ceramah perkuliahan. Jawaban ini diberikan oleh 

mayoritas peserta survei yang menempuh pendidikan di bidang sosial humaniora (80%) dan 

hanya sebagian kecil yang belajar di bidang ilmu Alam/Eksakta (20%).  

33. Penilaian bahwa rekaman ceramah yang diberikan dosen sudah aksesibel 

 

Tidak , 38%

Ya, 62%

Tidak Menjawab, 

10%

Tidak Setuju, 13%

Netral, 18%

Setuju, 35%
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Rekaman ceramah yang diberikan 
oleh dosen sudah aksesibel 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Menjawab 4 10% 

Tidak Setuju 5 13% 
Netral 7 18% 

Setuju 14 35% 

Total 40 100% 
 

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada peserta yang menjawab dosen merekam atau 

memperdengarkan ceramah (40 orang atau 62% pada pertanyaan nomor 37) adalah apakah 

format tersebut telah disampaikan secara aksesibel. Diketahui bahwa sebagian besar yaitu, 

41% menjawab format tersebut tidak disampaikan secara aksesibel. Sementara itu, hanya 

35% menjawab setuju bahwa rekaman ceramah yang diberikan oleh dosen sudah aksesibel. 

34. Dosen membuat video perkuliahan 

 

Dosen Membuat Video 
Perkuliahan 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak  32 49% 

Ya 33 51% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, sebagian besar responden (51%) menjawab dosen membuat video 

perkuliahan. Kemudian sebagian responden (49%) menjawab dosen tidak membuat video 

perkuliahan. 

Tidak , 49%Ya, 51%
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35. Tersedianya subtitle atau caption dalam video 

 

Video sudah dilengkapi 

subtitle/caption 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak  21 64% 

Ya 12 36% 

Jumlah (n) 33 100% 
 

Berdasarkan survei, responden yang menjawab dosen membuat video perkuliahan, mayoritas 

(64%) menjawab pada video perkuliahan tersebut masih belum dilengkapi dengan subtitle. 

Sedangkan (31%) lainnya menjawab sudah terdapat subtitle pada video perkuliahan yang 

diberikan dosen. 

36. Aksesibilitas video 

 

Video sudah aksesibel Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Setuju  6 18% 

Netral 11 33% 

Setuju 16 48% 

Jumlah (n) 33 100% 

Tidak , 64%

Ya, 36%

Tidak , 64%

Ya, 36%
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Berdasarkan survei, responden yang menjawab dosen membuat video perkuliahan, mayoritas 

responden (48%) setuju bahwa video yang diberikan dosen untuk perkuliahan sudah 

aksesibel. Sedangkan (18%) lainnya menjawab tidak setuju bahwa video yang diberikan dosen 

untuk perkuliahan sudah aksesibel. 

37. Dosen melakukan perkuliahan live 

 

Dosen Melakukan 

Perkuliahan Live 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak  11 17% 

Ya 54 83% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (83%) menjawab dosen melakukan perkuliahan 

secara live, sedangkan 17% lainnya menjawab dosen tidak melakukan perkuliahan secara live. 

38. Aksesibilitas perkuliahan live 

 

Tidak , 17%

Ya, 83%

Tidak Setuju , 33%

Netral, 19%

Setuju, 48%
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Perkuliahan live sudah 
aksesibel 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Setuju  18 33% 

Netral 10 19% 
Setuju 26 48% 

Jumlah (n) 54 100% 

 

Berdasarkan survei, responden yang menjawab dosen membuat video perkuliahan, mayoritas 

responden (48%) setuju bahwa perkuliahan live sudah aksesibel. Sedangkan (33%) lainnya 

menjawab tidak setuju bahwa perkuliahan live sudah aksesibel. Perkuliahan live yang 

dimaksud adalah perkuliahan yang dilakukan oleh dosen melalui aplikasi video seperti zoom, 

skype, atau lainnya.  

39. Secara umum perkuliahan daring merepotkan 

 

Secara Umum Perkuliahan 
daring Merepotkan 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Setuju  9 14% 

Netral 20 31% 
Setuju 36 55% 

Jumlah (n) 54 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (55%) setuju bahwa secara umum perkuliahan 

daring merepotkan. Sebagian responden menjawab netral (31%). Sedangkan sebagian kecil 

responden (14%) menjawab tidak setuju bahwa perkuliahan daring merepotkan. 

Tidak Setuju , 14%

Netral, 31%
Setuju, 55%
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40. Alasan mengapa mahasiswa tidak setuju melakukan sistem belajar daring 

dari rumah 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 
Tidak ada keluhan 4 10% 

Sinyal dan paket data yang terbatas 5 13% 

waktu belajar tidak ideal 1 3% 

Aplikasi tidak aksesibel untuk teman-
teman disabilitas 

12 30% 

mahasiswa, dosen dan kampus tidak 
siap pembelajaran daring 

7 18% 

Informasi yang tidak jelas 2 5% 

Perkuliahan daring tidak efektif 3 8% 

Permasalahan tugas akhir (bimbingan 

dan pengambilan data dll) 
3 8% 

Total 40 100% 
 

Berdasarkan survei, alasan responden yang menjawab tidak setuju bahwa kampus sudah siap 

melakukan perkuliahan/belajar daring, mayoritas karena aplikasi yang tidak aksesibel untuk 

teman-teman disabilitas (30%). Kemudian sebagian responden juga menjawab 

mahasiswa,dosen, dan kampus tidak siap melakukan pembelajaran daring (18%). Kemudian 

sebagian kecil responden menjawab tidak setuju karena informasi yang tidak jelas mengenai 

perkuliahan/belajar daring (5%). 

41. Dukungan yang responden harapkan dari dosen dalam pembelajaran 

daring 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 
Tidak ada 8 12% 

Pemberian tugas yang accessible 3 5% 

Metode belajar yang mudah dipahami  5 8% 

Media belajar yang inklusif  subtitle, 

audio, dan rekaman, dan ada 
penerjemah) 

23 35% 

Terdapat materi/buku yang bisa diberikan 6 9% 

dosen memahami kebutuhan mahasiswa 11 17% 

Dukungan lain 4 6% 

Belum ada dukungan 5 8% 

Total 65 100% 
 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (35%) menjawab berharap adanya dukungan  dosen 

untuk memberikan media belajar yang inklusif seperti terdapat subtitle, audio, rekaman, serta 



Laporan Hasil Survei Aksesibilitas & Akomodasi yang Layak 

35 

terjemahan. Kemudian sebagian responden juga menjawab berharap dosen memahami 

kebutuhan mahasiswa (17%). Sedangkan sebagian kecil (5%) menjawab tidak berharap 

apapun. 

42. Penilaian secara umum kepedulian dosen atas kebutuhan khusus 

responden dalam pembelajaran daring. 

 

Secara umum dosen sangat peduli 
dengan kebutuhan khusus responden 

dalam pembelajaran daring 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Setuju  10 15% 

Netral 24 37% 
Setuju 31 48% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (48%) menjawab setuju bahwa secara umum dosen 

sangat peduli dengan kebutuhan khusus responden dalam pembelajaran daring. 37% lainnya 

menjawab netral, dan 15% lainnya menjawab tidak setuju. 

Tidak Setuju , 15%

Netral, 37%

Setuju, 48%
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43. Penilaian secara umum keterbukaan dosen dalam memfasilitasi kebutuhan 

khusus responden dalam pembelajaran daring. 

 

Secara umum dosen bersedia 
memfasilitasi kebutuhan khusus 

responden dalam pembelajaran daring 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Setuju  10 15% 

Netral 26 40% 
Setuju 29 45% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (45%) menjawab setuju bahwa secara umum dosen 

bersedia memfasilitasi kebutuhan khusus responden dalam pembelajaran daring. 40% 

lainnya menjawab netral, dan 15% lainnya menjawab tidak setuju. 

Tidak Setuju , 15%

Netral, 40%

Setuju, 45%
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Aksesibilitas Evaluasi Pembelajaran 

44. Responden sedang mengerjakan tugas akhir (termasuk skripsi, tesis, dan 

disertasi) 

 

Responden sedang mengerjakan 

tugas akhir (termasuk skripsi, tesis, 
dan disertasi) 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak  43 66% 

Ya 22 34% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (66%) menjawab tidak sedang mengerjakan tugas 

akhir. Sedangkan 34% responden lainnya menjawab sedang mengerjakan tugas akhir. 

45. Metode melakukan konsultasi tugas akhir dengan dosen 

Metode dalam melakukan konsultasi 
tugas akhir dengan dosen 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak tau atau belum bimbingan 3 14% 
Interaksi langsung menggunakan media 

daring  
11 48% 

hanya menggunakan email dengan 

mengirimkan file tugas akhir 
1 5% 

interaksi langsung dan menggunakan email 
untuk mengirim file  

tugas akhir 

6 29% 

Metode lain 1 5% 
Jumlah (n) 22 100% 

 

Tidak , 66%

Ya, 34%
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Berdasarkan survei, mayoritas responden yang sedang membuat tugas akhir melakukan 

konsultasi secara langsung menggunakan media daring (48%). Kemudian diikuti dengan 

interaksi langsung dan menggunakan email untuk mengirim file tugas akhir (29%). Sebagian 

kecil menjawab menggunakan metode lain (5%) yakni dengan meminta bantuan teman untuk 

melakukan konsultasi kepada dosen. 

 

Cara konsultasi tersebut 
aksesibel 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Setuju  4 18% 

Netral 7 32% 

Setuju 11 50% 

Jumlah (n) 22 100% 
 

Berdasarkan survei, responden yang sedang mengerjakan tugas akhir mayoritas menjawab 

setuju bahwa cara konsultasi tersebut aksesibel yang mereka lakukan aksesibel (50%). 32% 

lainnya menjawab netral, dan 18% lainnya menjawab tidak setuju. 

46. Penilaian atas unit layanan khusus disabilitas di kampus dalam 

mendampingi mahasiswa untuk konsultasi tugas akhir dengan dosen. 

 

Tidak Setuju , 18%

Netral, 32%

Setuju, 50%

Tidak Setuju , 27%

Netral, 40%

Setuju, 33%
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Unit layanan khusus mahasiswa 
penyandang disabilitas di kampus 

responden aktif memberikan 

pendampingan untuk konsultasi dengan 
dosen.) 

Frekuensi (f) Persentase 
(%) 

Tidak Setuju  4 27% 

Netral 6 40% 
Setuju 5 33% 

Jumlah (n) 15 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden yang di kampusnya terdapat unit layanan khusus 

disabilitas (40%) menjawab netral bahwa unit layanan khusus mahasiswa penyandang 

disabilitas di kampus responden aktif memberikan pendampingan untuk konsultasi dengan 

dosen     33% lainnya menjawab setuju, dan 27% lainnya menjawab tidak setuju. 

47. Kampus mengatur seminar proposal atau ujian tugas akhir secara daring. 

 

Kampus sudah mengatur 
seminar proposal atau ujian 

tugas akhir secara daring 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak menjawab 50 77% 

Tidak   3 5% 

Ya 12 18% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (77%) memilih tidak menjawab pertanyaan. 

Kemudian 18% responden kampus sudah mengatur seminar proposal atau ujian tugas akhir 

secara daring, sedangkan 5% responden menjawab bahwa kampus tidak mengatur seminar 

proposal atau ujian tugas akhir secara daring. 

Tidak menjawab, 

77%

Tidak , 5%

Ya, 18%

Category 4, 2.8
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48. Pilihan media untuk seminar atau ujian akhir daring 

 

Media untuk seminar proposal 
atau ujian tugas akhir secara 

daring 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak tahu 4 33% 
Aplikasi daring (Zoom,Google 

Meet, dll) 8 67% 

Jumlah (n) 12 100% 

 

Berdasarkan survei, responden yang menjawab kampus sudah mengatur seminar proposal 

atau ujian tugas akhir secara daring mayoritas (67%) menjawab media untuk seminar proposal 

atau ujian tugas akhir secara daring menggunakan aplikasi daring. Sedangkan 33% lainnya 

menjawab tidak tahu. 

49. Aksesibilitas pengaturan seminar proposal dan ujian akhir 

 

Tidak tahu, 33%

Aplikasi daring 

(Zoom,Google 
Meet, dll), 67%

Tidak Setuju , 25%

Netral, 42%

Setuju, 33%
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Pengaturan seminar proposal dan 
ujian tugas akhir itu sangat mudah 

dan aksesibel 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Setuju  3 25% 

Netral 5 42% 
Setuju 4 33% 

Jumlah (n) 12 100% 

 

Berdasarkan survei responden yang menjawab kampus sudah mengatur seminar proposal 

atau ujian tugas akhir secara daring mayoritas ( 42%) menjawab netral mengenai pengaturan 

seminar proposal dan ujian tugas akhir itu sangat mudah dan aksesibel. Kemudian 33%  

responden menjawab setuju dan 25% responden lainnya menjawab tidak setuju. 

50. Adanya kuis/tugas/ujian dari dosen selama masa pembelajaran daring  

 

Selama masa pembelajaran 
daring ini ada kuis/ tugas/ujian 

dari dosen 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak  6 9% 

Ya 59 91% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (91%) ada kuis/ tugas/ujian dari dosen selama masa 

pembelajaran daring. Sedangkan 6% lainnya menjawab tidak ada. 

Tidak , 9%

Ya, 91%
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51. Adanya kuis/tugas/ujian berbentuk pilihan ganda 

 

kuis/ tugas/ ujian tersebut 

berbentuk pilihan ganda 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak  44 75% 

Ya 15 25% 

Jumlah (n) 59 100% 

 

Berdasarkan survei, responden yang menjawab kuis/ tugas/ujian dari dosen selama masa 

pembelajaran daring mayoritas (75%) menjawab kuis/ tugas/ ujian tersebut tidak berbentuk 

pilihan ganda. Sedangkan 25% lainnya menjawab kuis/ tugas/ ujian tersebut berbentuk 

pilihan ganda. 

52. Media yang digunakan untuk kuis/tugas/ujian pilihan ganda 

 

Tidak , 75%

Ya, 25%

Google Form, 33

Survei Monkey, 19

Sistem yang dibuat 

dosen, 38

lainnya, 10
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Media yang digunakan untuk kuis/ 
tugas/ ujian tersebut berbentuk 

pilihan ganda 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Google Form 7 33 
Survei Monkey 4 19 

Sistem yang dibuat dosen 8 38 
lainnya 2 10 
Total 21 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (38%) menjawab media yang digunakan untuk kuis/ 

tugas/ ujian tersebut berbentuk pilihan ganda merupakan sistem yang dibuat dosen. 

Kemudian (33%) lainnya menjawab menggunakan Google Form, (19%) menjawab 

menggunakan Survey Monkey, dan (10%) menjawab lainnya. 

53. Adanya kuis/tugas/ujian tersebut berbentuk memberikan jawaban singkat 

 

kuis/ tugas/ ujian tersebut berbentuk 
memberikan jawaban singkat 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak menjawab 6 9% 

Tidak   25 38% 

Ya 34 52% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, responden yang menjawab kuis/ tugas/ujian dari dosen selama masa 

pembelajaran daring mayoritas (52%) menjawab kuis/ tugas/ ujian tersebut berbentuk 

memberikan jawaban singkat. 38% lainnya menjawab kuis/ tugas/ ujian tersebut tidak 

berbentuk memberikan jawaban singkat. Sedangkan 9% lainnya tidak menjawab 

Tidak menjawab, 

9%

Tidak , 38%
Ya, 52%
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54. Media yang digunakan untuk kuis/ tugas/ ujian tersebut berbentuk 

memberikan jawaban singkat 

Media yang digunakan untuk kuis/ tugas/ ujian 
tersebut berbentuk memberikan jawaban singkat 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Google form 17 34 

Survei monkey 4 8 

Quizizz 5 10 

sistem yang dibuat dosen 1 2 

email 15 30 

lainnya 8 16 

Total 50 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (34%) menjawab media yang digunakan untuk kuis/ 

tugas/ ujian tersebut berbentuk memberikan jawaban menggunakan google form. Kemudian 

(30%) lainnya menjawab menggunakan email. 

55. Kuis/tugas/ujian tersebut berbentuk esai atau membuat tulisan pendek 

 

Kuis/ tugas/ ujian tersebut berbentuk esai 
atau membuat tulisan pendek 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak menjawab 13 20% 

Tidak   8 12% 

Ya 44 68% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Berdasarkan survei, responden yang menjawab kuis/tugas/ujian dari dosen selama masa 

pembelajaran daring mayoritas (68%) menjawab kuis/tugas/ujian tersebut berbentuk esai 

atau membuat tulisan pendek. 12% lainnya menjawab kuis/tugas/ujian tersebut tidak 

berbentuk memberikan jawaban singkat. Sedangkan 20% lainnya tidak menjawab. 

Tidak menjawab, 

20%

Tidak  , 12%

Ya, 68%
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56. Pilihan media untuk kuis/ tugas/ ujian tersebut berbentuk esai atau 

membuat tulisan pendek 

 

 

Media yang digunakan untuk kuis/ tugas/ 

ujian tersebut berbentuk berbentuk esai 

atau membuat tulisan pendek 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Google Form 3 5% 

Survei Monkey 1 3% 
Google classroom 16 25% 
Whatsapp 8 13% 

Email 18 28% 

Lainnya 18 28% 

Total 64 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (28%) menjawab media yang digunakan untuk kuis/ 

tugas/ ujian tersebut berbentuk memberikan berbentuk esai atau membuat tulisan pendek 

email dan media lainnya.  

Google Form, 5

Survei Monkey, 3

Google 

classroom, 25

Whatsapp, 13

Email, 28

Lainnya, 28

Other, 56
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57. Penilaian unit layanan khusus mahasiswa penyandang disabilitas di 

kampus telah aktif memberikan bantuan untuk pelaksanaan kuis/tugas/ujian 

daring 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak setuju 18 28 

Netral 21 32 

Setuju 26 40 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, sebanyak 40% responden menilai bahwa unit layanan khusus disabilitas 

di kampus telah aktif dalam memberikan bantuan saat pelaksanaan kuis, tugas dan ujian 

daring. Sedangkan yang merasa tidak setuju sebesar 28%.  

58. Dosen menanyakan kesulitan mahasiswa ketika kuis, tugas atau ujian 

 

Tidak setuju, 28

Netral, 32

Setuju, 40

Tidak bertanya, 

48%Menanyakan, 52%
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 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak bertanya 31 48% 

Menanyakan 34 52% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Berdasarkan survei, sebanyak 34 mahasiswa (52%) mengatakan bahwa dosen menanyakan 

kesulitan mahasiswa dalam pengerjaan kuis, tugas atau ujian. Sedangkan sebanyak 31 (48%) 

responden mahasiswa mengatakan bahwa dosen tidak menanyakan kesulitan mereka dalam 

mengerjakan kuis, tugas dan ujian. 

59.  Dosen mengakomodasi kesulitan mahasiswa ketika kuis/tugas/ujian 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada 7 21% 
Ada 27 79% 
Tidak menjawab 31  

Jumlah (n) 34 (yang menjawab) 100% 

 

Berdasarkan survei, sebagian besar partisipan (79%) yang menjawab mengatakan bahwa 

dosen sudah mengakomodasi kesulitan mahasiswa ketika kuis, tugas dan ujian. Sedangkan 

21% lainnya mengatakan bahwa dosen tidak mengakomodir kesulitannya. 

Tidak ada

11%

Ada

41%

Tidak menjawab

48%
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60. Penilaian bahwa kuis daring/tugas/ujian sudah aksesibel 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak menjawab 38 0 

Tidak setuju 3 11 
Netral 3 11 
Setuju 21 78 

Jumlah (n) 27 (menjawab) 100% 

 

Berdasarkan survei terkait aksesibilitas kuis daring, sebanyak 78% responden menyatakan 

bahwa kuis yang diberikan sudah aksesibel. Kemudian sebanyak 11% menjawab netral dan 

11% sisanya menjawab tidak setuju bila kuis daring yang diberikan sudah aksesibel untuk 

teman-teman difabel. 

61. Terdapat mata kuliah berpraktikum 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada 34 52% 

Ada 31 48% 

Jumlah (n) 65 100% 

Tidak setuju, 11

Netral, 11

Setuju, 78

Tidak ada, 52%
Ada, 48%
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Berdasarkan survei terdapat 34 mahasiswa yang tidak terdapat mata kuliah berpraktikum 

(52%). Sedangkan, mahasiswa yang terdapat mata kuliah berpraktikum sebanyak 31 orang 

(48%). 

62. Metode pelaksanaan mata kuliah berpraktikum 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Praktik menggunakan aplikasi daring 4 13 

Diganti dengan tugas/project 9 29 

Melakukan praktik kemudian direkam 4 13 

Tetap turun lapangan 4 13 

Lainnya (metode yang di luar pilihan) 8 26 

Belum ada solusi/ditiadakan 2 6 

Jumlah  65 100% 

 

Berdasarkan survei pada mahasiswa yang terdapat mata kuliah berpraktikum,  didapatkan 

bahwa paling banyak mahasiswa diminta mengganti mengganti mata kuliah berpraktikum 

dengan tugas atau project sebesar 29%. Sedangkan metode lain seperti belajar mandiri dan 

membuat belajar kelompok berada di urutan kedua sebagai pengganti mata kuliah 

berpraktikum (23%). Selain itu, metode seperti praktik menggunakan aplikasi daring, direkam 

dan tetap turun lapangan memiliki persentase yang sama yaitu 4%. Sedangkan, mahasiswa 

yang belum ada pengganti atau mata kuliah praktikum ditiadakan terdapat 6% dari total 

mahasiswa yang disurvei yang mendapat mata kuliah berpraktikum. 

63. Pelaksanaan praktik kerja nyata dan magang 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada 14 45 

Ada 17 55 

Jumlah (n) 31 100% 

 

Tidak ada

45%Ada

55%
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Berdasarkan survei terhadap mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja nyata atau 

magang, didapatkan bahwa sebanyak 17 mahasiswa (55%) mengatakan bahwa praktik kerja 

nyata atau magang tetap ada di masa pandemi, dan sebanyak 14 mahasiswa mengatakan 

bahwa tidak ada magang di pandemi. 

64. Pelaksanaan magang selama pandemi 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Belum ada informasi 7 41 
Ditunda 2 12 

Daring 3 18 

Belum waktunya KKN 5 29 

Jumlah  17 100% 

 

Berdasarkan survei terhadap 17 responden yang menjawab ada praktik kerja nyata selama 

masa pandemi didapatkan bahwa sebanyak 7 orang (41%) belum mendapat informasi terkait 

teknis praktik kerja nyata atau magang. Sedangkan yang belum waktunya KKN sebanyak 29%. 

Responden yang tetap melaksanakan magang namun dengan metode daring sebanyak 3 

orang (18%). Yang terakhir, kampus yang menunda pelaksanaan praktik kerja nyata atau PKN 

sebesar 12%. 

Dukungan Lingkungan 
Survei juga mengajukan pertanyaan terkait domisili peserta survei dan dukungan yang 

diterima oleh mereka selama awal terjadi pandemi dan transisi belajar daring.  

Belum ada 

informasi
41%

Ditunda

12%

Daring

18%
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29%
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65. Domisili kota tempat mahasiswa kuliah 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Berbeda dengan domisili 

kota asal 45 70% 
Sama dengan domisili 
kota asal 20 30% 

Jumlah (n) 65 100% 
 

Berdasarkan domisilinya, sebagian besar mahasiswa adalah mahasiswa yang merantau dan 

berasal dari kota yang berbeda dengan tempatnya kuliah sebanyak 45 orang (70%). Hanya 

sebanyak 30 % yang berkuliah di kota tempat dirinya tinggal. Artinya bahwa sebagian besar 

peserta survei yang merupakan siswa disabilitas menempuh pendidikan tinggi secara mandiri, 

berpisah dari orang tua dan keluarga mereka.  

66. Tempat tinggal selama kuliah sebelum pandemi 
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domisili kota asal, 
30%

Kost, 43%

Kontrak 

rumah, 9%

Rumah 

sendiri/orang tua, 
31%

Asrama 

mahasiswa, 9%
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 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Kost 28 43% 

Kontrak rumah 5 9% 

Rumah sendiri/orang tua 20 31% 
Asrama mahasiswa 6 9% 

Rumah saudara 4 6% 
Lainnya 2 4% 

Jumlah  65 100% 

 

Sebagian besar mahasiswa tinggal di kost (43%) sebelum pandemi. Jumlah terbesar kedua 

adalah tinggal di rumah sendiri atau di rumah orang tua sebesar 31%. Jumlah paling sedikit 

tempat tinggal mahasiswa adalah berada di tempat lain seperti di yayasan yaitu sebesar 4%. 

67. Keputusan untuk pulang ke kota asal selama pandemi 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak pulang 21 32 
Pulang 44 68 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Sebagian besar mahasiswa (68%) memutuskan untuk pulang ke kota asal selama pandemi. 

Hanya sebesar 32% mahasiswa yang memutuskan untuk tidak pulang ke kota asal selama 

pandemi. 

Tidak pulang, 32

Pulang, 68
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68. Alat yang digunakan untuk pembelajaran daring 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Handphone 25 38,5% 

Laptop 35 53,8% 
PC 1 1,5% 
Tablet 1 1,5% 

Lainnya 3 4,6% 

Jumlah  65 100% 

 

Mayoritas mahasiswa menggunakan laptop (53,8%) untuk melakukan pembelajaran daring. 

Pilihan alat kedua yang digunakan adalah menggunakan handphone (38,5%). Sisanya 

mahasiswa menggunakan PC, Tablet dan alat lainnya. 

69. Kepemilikan alat pribadi untuk belajar daring 
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Lainnya, 3

Other, 4
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 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Bukan milik pribadi 2 3 

Milik pribadi 63 97 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Mayoritas mahasiswa (97%) memiliki alat untuk belajar daring, hanya 3% yang tidak memiliki 

pribadi dan menggunakan milik orang lain untuk belajar seperti milik temannya. 

70. Cara mengakses internet selama belajar daring 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) Persentase tidak 

menggunakan (%) 

Wifi di rumah 25 30,5% 69,5% 

Wifi di tempat umum 3 3,7% 96,3% 
Wifi di kampus 6 7,3% 92,7% 

Paket data 46 56,1% 43,9% 

Wifi kost 2 2,4% 97,6% 

Jumlah  82 100%  
 

Selama masa perkuliah daring, sebagian besar responden (56,1%) menggunakan paket data 

untuk belajar daring. Selain menggunakan paket data, sebanyak 30,5% menggunakan wifi di 

rumah. Pilihan lain yang menjadi alternatif adalah menggunakan wifi kampus, wifi di tempat 

umum dan wifi kost.  
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71. Biaya tambahan untuk akses pembelajaran daring 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak mengeluarkan biaya 

tambahan 10 15 

Mengeluarkan biaya 
tambahan 55 85 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Mayoritas responden (85%) mengeluarkan biaya tambahan untuk bisa mengakses 

pembelajaran daring selama pandemi. Hanya 15% di antaranya yang tidak mengeluarkan 

biaya tambahan untuk dapat belajar secara daring selama pandemi. 

72. Sumber dana tambahan untuk akses belajar daring 
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 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Pemberian orang 

tua/keluarga 44 52,4% 

Tabungan pribadi 33 39,3% 
Hutang 2 2,4% 

Subsidi/bantuan kampus 3 3,6% 
Gaji 2 2,4% 

Jumlah gabungan  84 100% 

 

Sebagian besar responden mendapat tambahan biaya untuk akses belajar daring dari orang 

tua (52,4%) dan juga tabungan pribadi (39,3%). Sebagian kecil mendapatkan biaya tambahan 

dari hutang (2,4%), gaji (2,4%) dan bantuan kampus (3,6%) 

73. Dukungan keluarga ketika pembelajaran daring 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak membantu 28 43% 
Memberikan bantuan 37 57% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, sebanyak 57% responden mengatakan bahwa keluarga memberikan 

bantuan ketika pembelajaran daring dan sebanyak 43% mengatakan bahwa mereka tidak 

mendapatkan bantuan ketika belajar daring. 

Tidak membantu, 

43%

Memberikan 

bantuan, 57%
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74. Jenis bantuan yang diberikan keluarga 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

mendampingi dan memberi 

bantuan saat mengerjakan 

tugas 

17 46 

bantuan finansial 18 49 

sarana prasarana 2 5 

Jumlah (n) 37 100% 
 

Berdasarkan survei terhadap partisipan yang mendapat bantuan dari keluarga, bantuan yang 

banyak diberikan adalah bantuan finansial (49%), pendampingan saat mengerjakan tugas 

(46%) dan pemenuhan sarana prasarana (5%) 

mendampingi dan 

memberi bantuan 
saat mengerjakan 

tugas
46%

bantuan finansial

49%

sarana prasarana
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75. Bantuan dari teman sekelas untuk membantu mengakses pembelajaran 

daring 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak membantu 19 29 

Memberikan bantuan 46 71 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, sebanyak 71% responden mengatakan bahwa teman-teman kelasnya 

memberikan bantuan untuk mengakses pembelajaran daring, sisanya sebanyak 29% 

mengatakan tidak mendapat bantuan dari teman kelasnya dalam mengakses pembelajaran 

daring. 

76. Jenis bantuan dari teman sekelas ketika proses pembelajaran daring 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Memberikan penjelasan materi 12 22% 

Memberikan informasi mata kuliah 10 19% 

Bantuan teknis (mencatat, mengetik dll) 22 41% 

Bantuan moral dan semangat 2 4% 

Bantuan logistik 1 2% 

Bantuan lain 7 13% 

Jumlah gabungan  84 100% 

 

Berdasarkan jawaban dari partisipan yang mendapat bantuan dari teman sekelas, sebanyak 

41% responden mendapat bantuan teknis seperti mencatat dan mengetik tugas. Bantuan 

lainnya yang didapatkan adalah terkait materi dimana ada yang mendapat bantuan 

Tidak membantu

29%

Memberikan 

bantuan
71%
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pemberian penjelasan materi (22%) dan informasi mata kuliah (19%). Bantuan yang paling 

sedikit diberikan adalah bantuan logistik (2%) seperti makanan dan bantuan lainnya. 

77. Pemberian bantuan komunitas penyandang disabilitas untuk mengakses 

pembelajaran daring 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak membantu 49 75% 
Memberikan bantuan 16 25% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Sebagian besar responden mengatakan bahwa komunitas penyandang disabilitas tidak 

memberikan bantuan untuk mengakses pembelajaran (75%). Hanya 25% yang mendapatkan 

bantuan dari komunitas penyandang disabilitas dalam mengakses pembelajaran daring. 

78. Bantuan yang diberikan komunitas penyandang disabilitas untuk 

mengakses pembelajaran 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Menjawab 2 13% 

Pendampingan 1 6% 

Bantuan Teknis 7 44% 

Pendataan dan Pemberian 
Informasi 

6 38% 

Jumlah Gabungan  16 100% 

 

Berdasarkan survei dari jawaban responden yang mendapat bantuan, sebagian besar 

komunitas memberikan bantuan berupa bantuan teknis (44%) dan pendataan serta 

pemberian informasi (38%). Bantuan yang paling sedikit adalah pendampingan (6%).  

Tidak membantu, 

75%

Memberikan 

bantuan, 25%
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79. Tersedianya unit layanan penyandang disabilitas dari kampus yang 

membantu untuk mengakses pembelajaran daring 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak ada 38 58% 

Ada 27 42% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Sebesar 58% responden mengatakan tidak terdapat bantuan dari unit layanan penyandang 

disabilitas kampus yang membantu mereka untuk mengakses pembelajaran daring. Hanya 

sekitar 42% yang mengatakan unit layanan disabilitas kampus membantu mereka dalam 

mengakses pembelajaran daring. 

80. Jenis bantuan yang diberikan unit layanan disabilitas kampus dalam 

pembelajaran daring 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Memberikan penjelasan materi 5 17% 

Memberikan informasi mata kuliah 5 17% 
Bantuan teknis (mencatat, mengetik, dll.) 3 10% 

Bantuan moral dan semangat 1 3% 

Bantuan pendampingan 15 50% 
Bantuan lain 1 3% 

Total 30 100% 
 

Berdasarkan survei, sebanyak 50% bantuan diberikan unit layanan disabilitas adalah 

pendampingan. Bantuan lain yang diberikan adalah memberikan penjelasan materi dan 

informasi mata kuliah (17%). Selain itu, bantuan yang diberikan juga berupa bantuan teknis 

(10%) dan bantuan moral serta bantuan lain (3%). 

Tidak ada, 58%

Ada, 42%
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81. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam masa physical 

distancing 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak mengalami kesulitan 32 49 
Mengalami kesulitan 33 51 

Total 65 100% 

 

Berdasarkan survei jumlah responden yang mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sebanyak 33 orang (51%) dan yang tidak mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari sebanyak 32 orang (49%)/ 

82. Jenis kesulitan yang dialami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

 

Tidak mengalami 

kesulitan
49%

Mengalami 

kesulitan
51%

Kesulitan 

ekonomi, 37%

Kesulitan 

mobilitas, 32%

Kesulitan 

dalam 
kuliah, 16%

kesulitan akses 

informasi, 3%

kesulitan mencari 

makan, 7%

kesulitan lain, 5%

Other, 12%



Laporan Hasil Survei Aksesibilitas & Akomodasi yang Layak 

62 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Kesulitan ekonomi 14 37% 

Kesulitan mobilitas 12 32% 

Kesulitan dalam kuliah 6 16% 
kesulitan akses informasi 1 3% 

kesulitan mencari makan 3 7% 
kesulitan lain 2 5% 

Total 38 100% 

 

Berdasarkan survei terkait kesulitan yang dialami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kesulitan terbanyak adalah terkait dengan kesulitan ekonomi (37%) dan kesulitan mobilitas 

(32%). Sedangkan kesulitan yang paling sedikit dialami adalah terkait dengan akses informasi 

(3%)/ 

83. Masa pembatasan interaksi (physical distancing) ini, apakah ada kesulitan 

dalam merawat diri secara fisik (misal makan dan mandi) 

 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak mengalami kesulitan 61 94% 

Mengalami kesulitan 4 6% 

Jumlah (n) 65 100% 

 

Berdasarkan survei, mayoritas responden (94%) tidak mengalami kesulitan dalam merawat 

diri secara fisik (makan dan minum) selama masa pembatasan interaksi. Hanya sebesar 6% 

yang mengalami kesulitan. berdasarkan analisis kualitatif responden yang mengalami 

kesulitan mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan untuk makan. 

Tidak mengalami 
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84. Pengalaman dan harapan mahasiswa dalam pembelajaran daring di masa 

pandemi 

 Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Ada 17 26% 

Pembelajaran daring Yang Aksesibel Untuk 

Teman-Teman Difabel 

17 26% 

Tugas Sewajarnya 9 14% 

Bantuan Subsidi Pulsa Atau Paket Data 1 2% 

Harapan Pandemi Berakhir Agar Masalah 

Ekonomi Dan Belajar Teratasi 

4 6% 

Tersedianya Modul, Panduan, Data Untuk 

Membantu Kuliah 

3 5% 

Terbantu Dengan Belajar daring 5 8% 

Kesulitan Dengan Belajar daring 9 14% 

Total  100% 

 

Berdasarkan pengalaman selama pembelajaran daring, responden mengungkapkan 

beberapa hal yang penting yaitu butuhnya pembelajaran daring yang aksesibel untuk teman-

teman difabel (26%). Hal ini menjadi perhatian karena dari hasil survei didapatkan bahwa 

media belajar yang digunakan belum aksesibel. Selain itu masih ada yang mengeluhkan 

adanya kesulitan dalam belajar daring (14%) serta adanya harapan bagi dosen untuk 

memberikan tugas yang sewajarnya (14%). Di balik itu, terdapat partisipan yang terbantu 

dengan metode belajar daring (8%). 
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Pembahasan dan Kesimpulan 
Survei yang dilakukan pada masa awal pandemi Covid-19 ini didorong oleh keingintahuan 

peneliti AIDRAN dalam melihat bagaimana lembaga pendidikan tinggi mempromosikan hak 

penyandang  disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya terpapar virus Covid-

19 dan hak untuk tetap mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif.   

Perubahan pola belajar-mengajar menyusul pandemi pada April 2020 mengharuskan seluruh 

lembaga pendidikan mengubah pola belajar tatap muka di kelas menjadi belajar dari rumah.  

Perubahan tersebut diyakini oleh peneliti memberi dampak besar bagi siswa dengan 

disabilitas dalam mengikuti proses belajar. Sebelum pandemi, akses bagi mahasiswa dengan 

disabilitas untuk mendapatkan kesempatan belajar yang setara dengan siswa non-disabilitas 

sudah tidak setara. Misalnya, 1) tidak adanya aksesibilitas infrastruktur sehingga mahasiswa 

dengan disabilitas menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

belajar, 2) tidak tersedianya dukungan yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dengan 

keragaman disabilitas, 3) masih kurangnya pemahaman di kalangan civitas akademika akan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dikhawatirkan perubahan proses 

belajar dari tatap muka di kelas menjadi belajar dari rumah dan situasi pandemi berdampak 

lebih besar terhadap siswa dengan disabilitas dibanding dengan siswa non-penyandang 

disabilitas.  

Peneliti juga merancang survei ini untuk mendapat informasi menyangkut layanan pendidikan 

terhadap mahasiswa dengan disabilitas di lembaga pendidikan tinggi. Data mengenai hal 

tersebut sulit untuk diperoleh. Dengan didasarkan pada aturan Pemerintah dan kerangka 

hukum yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 perihal akomodasi yang layak 

bagi penyandang disabilitas, dan Panduan Layanan Disabilitas, maka sejumlah pertanyaan 

diajukan untuk mendapatkan gambaran tentang 1) latar belakang demografi dan sosial 

ekonomi siswa dengan disabilitas 2) upaya yang dilakukan lembaga pendidikan tinggi untuk 

melindungi peserta didik yang memiliki disabilitas dari ancaman Covid-19 3) kesiapan 

lembaga pendidikan tinggi dalam pemenuhan hak disabilitas untuk pendidikan tinggi yang 

berkualitas di masa pandemi, 4) pemahaman civitas akademika akan kebutuhan siswa dengan 

disabilitas dan ragamnya, 5) upaya yang dilakukan lembaga pendidikan tinggi dalam 

menerapkan prinsip aksesibilitas untuk memastikan siswa dengan disabilitas dapat mengikuti 

proses belajar yang partisipatif dalam sistem belajar daring, 6) respons umum siswa dengan 

disabilitas atas pandemi dan perubahan proses belajar, 7) persepsi civitas akademika atas 

disabilitas dan pengetahuan tentang kebutuhan penyandang disabilitas, 8) pemahaman atas 

upaya lembaga tinggi untuk menerapkan kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan 

akomodasi yang layak bagi siswa dengan disabilitas.  
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Beberapa temuan penting perlu dicatat. Dari data demografis dan latar belakang sosial 

ekonomi mahasiswa dengan disabilitas yang mengikuti survei diketahui 80% dari partisipan 

adalah mahasiswa yang belajar di bidang ilmu sosial dan humaniora dan 81% sedang 

menempuh pendidikan tinggi di lembaga pendidikan tinggi negeri. Dalam hal jenis disabilitas 

diketahui bahwa sebagian besar jenis disabilitas adalah disabilitas tuli (35%), diikuti netra 

(17%), fisik (16%) dan hanya sebagian kecil saja memiliki disabilitas sensorik. Diketahui juga 

bahwa sebagian besar mahasiswa disabilitas yang menempuh pendidikan tinggi datang dari 

keluarga berlatar belakang pekerjaan sebagai pegawai negeri (PNS) sebanyak 28%, diikuti 

pegawai swasta 22% hanya 8% berlatar belakang petani. Dari data demografis ini dapat dilihat 

bahwa lembaga pendidikan tinggi negeri masih menjadi tulang punggung pemberi layanan 

pendidikan kepada penyandang disabilitas. Dan, sepertinya, hanya mereka yang datang dari 

keluarga berlatar belakang ekonomi relatif tetap seperti PNS dan karyawan swasta yang dapat 

mengirimkan anak mereka mendapatkan pendidikan tinggi. Kurang dari separuh dari peserta 

mendapat bantuan beasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi. Hal ini diharapkan dapat 

memberi gambaran situasi pendidikan bagi penyandang disabilitas yang belajar di perguruan 

tinggi.  

Data yang diperoleh memberikan gambaran bahwa lembaga pendidikan tinggi tempat 

peserta survei belajar telah secara aktif menyampaikan informasi terkait virus Covid-19 dan 

memberikan berbagai himbauan agar peserta didik seluruhnya dapat mengikuti prosedur 

kesehatan sehingga dapat terhindar dari penyebaran virus Covid-19. Diketahui bahwa di 

sebagian besar Universitas tempat partisipan menempuh pendidikan telah dibentuk tim 

Satgas Covid yang di antaranya mengambil peran untuk memberikan berbagai bantuan 

termasuk bantuan finansial terhadap mahasiswa yang membutuhkan.  

Aspek ketiga yang diajukan dalam survei ini yaitu pengetahuan tentang ketersediaan  layanan 

kepada siswa disabilitas. Diketahui bahwa 74% dari peserta menyatakan bahwa kampus 

tempat mereka belajar telah memiliki layanan disabilitas.  Diketahui bahwa dari 65  mahasiswa 

penyandang disabilitas yang sedang belajar di perguruan tinggi 48% menjawab bahwa mereka 

telah mendapatkan layanan dan dukungan dari kampus sebelum terjadinya Covid-19, 

sementara 52% menjawab tidak mendapatkan dukungan belajar sebelum pandemi. Hal ini 

merupakan temuan penting yang menggambarkan bahwa sebagian besar partisipan yang 

belajar di lembaga pendidikan tinggi masih belum mendapatkan layanan atau diberikan 

akomodasi yang menunjang proses belajar. Jika pada periode sebelum pandemi, dukungan 

berupa layanan kepada siswa disabilitas belum diperoleh maka menjadi beralasan jika ada 

kekhawatiran perubahan proses belajar akan semakin menyulitkan siswa disabilitas untuk 

berpartisipasi dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.  

Pada komponen informasi terkait persepsi siswa disabilitas terhadap perubahan sistem 

belajar menjadi daring, didapatkan bahwa hanya 32% mahasiswa disabilitas menilai kampus 

siap dalam mengubah proses belajar dari tatap muka dikelas menjadi belajar daring. Sebagian 
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besar menilai bahwa kampus belum menyiapkan diri dengan mengedepankan aspek 

aksesibilitas seperti ketersediaan aplikasi yang aksesibel, model pembelajaran yang aksesibel 

dan kesiapan dosen dalam menggunakan metode belajar yang aksesibel. Ditemukan bahwa 

70% siswa disabilitas menilai civitas akademika belum menggunakan metode belajar dan 

menggunakan aplikasi yang aksesibel sehingga kesetaraan partisipasi siswa disabilitas dalam 

proses belajar menjadi tidak setara.  Juga diketahui bahwa walaupun telah ditetapkan dalam 

berbagai aturan menyangkut kewajiban lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki dan 

menyediakan layanan disabilitas kepada siswa, masih banyak ditemui bahwa siswa disabilitas 

yang menjadi responden dalam survei ini menyatakan kampus mereka belum memiliki unit 

layanan disabilitas dan tidak memberikan dukungan perihal bagaimana siswa disabilitas 

dapat mengakses berbagai platform media pembelajaran yang digunakan oleh dosen.  

Sistem belajar daring mendorong dosen untuk menggunakan berbagai bentuk aplikasi 

teknologi dalam menyampaikan perkuliahan. Di antaranya diketahui bahwa dosen 

menggunakan platform video yang berupa rekaman perkuliahan, atau menggunakan aplikasi 

live video. Namun demikian, perangkat tersebut belum dibarengi dengan menyediakan juru 

bahasa isyarat atau text sehingga, bagi mahasiswa tuli dapat memahaminya. Demikian juga 

dengan materi yang menggunakan media cetak yang belum dibarengi dengan braille atau 

penggunaan teknologi bantu lain yang membantu disabilitas netra untuk dapat mengakses. 

Pengalaman tersebut mendorong siswa disabilitas untuk mengharapkan agar tenaga 

pendidik dapat memahami kebutuhan peserta didik dan memahami perangkat-perangkat 

yang menjamin aksesibilitas.  

Pertanyaan dalam survei juga dirancang untuk mendapatkan gambaran situasi lingkungan 

tempat belajar siswa dengan disabilitas. Pertanyaan ini diajukan untuk melihat tingkat 

kesadaran lingkungan, yaitu lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan sosial dalam 

memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak 

pendidikan. Diketahui bahwa sebagian besar siswa dengan disabilitas mendapatkan 

dukungan belajar dari lingkungan keluarga. Hal ini termasuk dukungan untuk mendapatkan 

sarana penunjang belajar dari rumah, berupa perangkat elektronik, seperti laptop atau 

smartphone, dan bantuan finansial untuk mencukupi kebutuhan selama belajar daring seperti 

pembelian paket data dan lain sebagainya (52%). Hanya 3,6% dari peserta menyatakan 

mereka menerima bantuan finansial dari kampus tempat mereka belajar. Selain itu, diketahui 

bahwa siswa dengan disabilitas juga menerima dukungan dari teman sebaya dalam hal 

mengakses bahan perkuliahan yang tidak disampaikan oleh dosen secara aksesibel. 

Sementara itu, hanya 42% dari siswa disabilitas menyebut mereka mendapatkan dukungan 

layanan mengakses materi perkuliahan dari Unit Layanan Disabilitas di kampus masing-

masing.  

Namun beberapa hal positif juga perlu dicatat dari hasil survei ini. Di antaranya, diperoleh data 

bahwa lebih banyak siswa dengan disabilitas yang sudah hidup secara mandiri dengan tidak 
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hidup bersama orang tua selama menempuh jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tentu saja 

menjadi temuan penting, mengingat asumsi yang banyak dimiliki masyarakat Indonesia 

adalah bahwa penyandang disabilitas tidak dapat hidup mandiri. Selain itu, fakta kemandirian 

siswa disabilitas dapat dibaca sebagai bentuk kemajuan dalam hal aksesibilitas pendidikan 

tinggi. Seperti disampaikan di awal laporan, jumlah penyandang disabilitas yang menempuh 

pendidikan terus berkurang di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Selain itu, hal positif lain yang perlu diambil dari hasil survei ini adalah bahwa perubahan 

metode belajar dari rumah, dengan bantuan teknologi dapat terus dielaborasi oleh pihak 

pemerintah sebagai alternatif untuk menjamin aksesibilitas pendidikan tinggi kepada siswa 

dengan disabilitas. Teknologi yang beragam dengan berbagai bentuk “assistive technology” 

dan aplikasi lainnya dapat menjadi jalan keluar bagi sulitnya siswa disabilitas mendapatkan 

akses pendidikan. Siswa dengan disabilitas fisik yang terhambat mobilitasnya akibat 

infrastruktur yang tidak aksesibel dapat didorong untuk menempuh pendidikan secara daring. 

Untuk memastikan, siswa disabilitas dapat tetap mendapatkan pengalaman sosial, pihak 

penyelenggara pendidikan dapat merancang berbagai kegiatan yang memberi peluang siswa 

disabilitas berinteraksi dengan sesama peserta didik.  

Dari temuan survei yang dilakukan di awal pandemi Covid-19, AIDRAN merangkum sejumlah 

rekomendasi bagi penyelenggara pendidikan tinggi sebagai wujud pemenuhan hak 

penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan tinggi.  

Pertama, perlunya lembaga pendidikan tinggi untuk merujuk kepada kerangka hukum yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah RI dalam pemenuhan hak disabilitas atas pendidikan tinggi. 

Perguruan tinggi menjadi tonggak kemandirian penyandang disabilitas yang menjadi prinsip 

dasar kesetaraan. Selain itu, proses belajar di kampus, interaksi dengan lingkungan sosial di 

kampus akan memberi pengalaman yang kaya bagi kemandirian penyandang disabilitas. 

Kedua, kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang belum memiliki Unit Layanan 

Disabilitas untuk dapat belajar dari praktik baik pelaksanaan pendidikan yang inklusif dan 

memenuhi panduan layanan disabilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Aulia et.al 

2019). Sering kali ditemui anggapan di kalangan pendidikan tinggi bahwa ketersediaan ULD 

hanya diperlukan jika kampus memiliki mahasiswa dengan disabilitas. Padahal, ketiadaan 

ULD akan menghentikan keinginan anak disabilitas untuk memilih menempuh pendidikan 

tinggi. Keberadaan ULD akan menjadi pendorong bagi orang tua dan peserta didik untuk 

belajar di lembaga pendidikan tinggi. 

Ketiga, sudah seharusnya civitas akademika di seluruh lembaga pendidikan tinggi memahami 

hak penyandang disabilitas akan pendidikan. Pemahaman akan hak tersebut akan 

mendorong kesadaran bagi dosen dan tenaga profesional di lingkungan pendidikan tinggi 

untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Keempat, 

pemerintah pusat mendesak perguruan tinggi untuk segera membuka Unit Layanan 

Disabilitas untuk memastikan penyandang disabilitas dapat terlayani dengan baik dalam 
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proses belajar-mengajar. Dengan adanya Unit Layanan disabilitas pelayanan bagi mahasiswa 

berkebutuhan khusus mampu tertangani dengan baik terutama di masa pandemi, dan 

sebaliknya dengan tidak adanya Unit Layanan tersebut, mahasiswa berkebutuhan khusus 

akan terabaikan kebutuhan-kebutuhannya dalam proses pembelajaran dan tentu saja itu 

akan berakibat pada performa pendidikan mereka. Kelima, menyediakan budget khusus untuk 

menyediakan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas, terlebih dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran pandemi. Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk 

mendukung pelayanan baik yang bersifat pembiayaan langsung ataupun pelatihan-pelatihan 

kepada pendamping, dosen dan pihak yang terkait lainnya.  

Terakhir, pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran bahwa teknologi dapat menjadi jalan 

pembuka bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan. Selama ini, 

siswa dengan keterbatasan mobilitas misalnya, kesulitan untuk mendapatkan akses belajar di 

perguruan tinggi karena ketiadaan infrastruktur penunjang. Dengan pola belajar daring, 

lembaga pendidikan tinggi dapat melihat peluang bahwa belajar jarak jauh dapat dijadikan 

pilihan bagi siswa dengan keterbatasan mobilitas untuk tetap dapat menempuh pendidikan 

tinggi. Selain itu, teknologi bantu juga dapat menjadi pendorong tenaga dosen dan 

profesional di kampus untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.  

AIDRAN mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi catatan penting yang menambah 

wawasan pembuat kebijakan, civitas akademika dan peneliti dalam terus mengupayakan 

peningkatan aksesibilitas siswa dengan disabilitas di perguruan tinggi. Kepastian bahwa siswa 

disabilitas dapat terus mengikuti proses belajar sangat penting dan harus menjadi perhatian 

bersama mengingat kemandirian penyandang disabilitas adalah hak dasar bagi penyandang 

disabilitas.  
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