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ABSTRAK
Dede Suryana, Tesis, 2018, “Model Implementasi Kurikulum Pada Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Bandung”.Tesis Program Pasca
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Sarjana Universitas Winaya Mukti Program Studi Magister Manajemen
dibawah Bimbingan Bapak Dr. H. Nandan Limakrisna,Ir.,MM dan Bapak
Deden Komar Priatna,ST.,S.IP.,MM.,CHRA
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran model implementasi
kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terkait a)
penyelarasan/modifikasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus, b)
pelaksanaan pembelajaran, c) dampak, d) respon orang tua peserta didik, dan e) faktor
pendukung serta penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan
kualitatif yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah sebagai sekolah
penyelenggaran pendidikan inklusif di Kota Bandung. Peneliti menggali data
menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.Responden sebanyak
7 responden
Validasi data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil
penelitian ini adalah a) sekolah telah menyelarasan kurikulum, dengan memodifikasi
kurikulum sudah melakukan penyelarasan kurikulum dengan cara melakukan
identifikasi dan assement, mengembangkan program pembelajaran individualdiskusi dengan orang tua, guru kelas, dan kepala sekolah. b) pelaksanaan
pembelajaran di sekolah ini telah melakukan penyesuaian pada pemberian materi dan
evaluasi hasil belajar.c) penyelenggaraan pendidikan inkusif memiliki dampak
positif bagi seluruh peserta didik. d) orang tua memberikan respon positif dan
dukungan bagi pendidikan inklusif. e) faktor yang mendukung pendidikan inklusif
adalah kebijakan sebagai dasar, dukungan pemimpin, rekan sejawat, orang tua
peserta didik, dan sumber daya manusia yang kompeten. Faktor penghambat adalah
kebijakan yang masih belum dipahami sepenuhnya, kurangnya dana, dan kurangnya
jumlah guru pendamping khusus.
Kata Kunci: Pendidikan inklusif, , modifikasi kurikulum.

ABSTRACT
Dede Suryana, Thesis, 2018, "Curriculum Implementation Model in Inclusive
Education Schools in the City of Bandung". Thesis of the Post-Graduate Program
at Winaya Mukti University Master of Management Study Program under the
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Guidance of Dr. H. Nandan Limakrisna, Ir., MM and Mr. Deden Komar Priatna,
ST., S.IP., MM., CHRA
This study aims to obtain an overview of curriculum implementation models in
schools providing inclusive education related to a) alignment / modification of
curriculum for students with special needs, b) implementation of learning, c) impact,
d) response of parents of students, and e) supporting factors and inhibiting the
implementation of inclusive education.
This research was conducted using a descriptive method, with a qualitative
approach carried out at 206 Putraco Indah State Elementary School as a school for
conducting inclusive education in the city of Bandung. Researchers dig data using
interview techniques, observation and study documents. The respondents were 7
respondents
Data validation is done using source triangulation and methods. The results of
this study are: a) the school has aligned the curriculum, by modifying the curriculum
it has synchronized the curriculum by identifying and assuring, developing individual
learning programs - discussions with parents, class teachers, and principals. b) the
implementation of learning in this school has made adjustments to the provision of
material and evaluation of learning outcomes. c) the implementation of incusive
education has a positive impact on all students. d) parents provide positive responses
and support for inclusive education. e) factors that support inclusive education are
policies as a basis, support for leaders, colleagues, parents of students, and
competent human resources. Inhibiting factors are policies that are still not fully
understood, lack of funds, and the lack of a number of special assistant teachers.
Keywords: Inclusive education, curriculum modification.
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BAB I

PENAHULUAN

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Setiap manusia yang hidup wajib untuk mencari ilmu, salah satunya
adalah melalui pendidikan. Tujuan utama pendidikan yang dirumuskan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
bab 2 pasal 3 adalah : “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab”.
Pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas manusia seutuhnya,
melalui olah hasil, olah pikiran, olah rasa, dan olah raga agar memiliki daya
saing dalam menghadapi masa depan, demikian pula pendidikan bagi anak
berkebutuhan khusus, pemerintah telah mengatur di dalam UU RI No. 20 tahun
2003 pasal 5 ayat (2) yaitu: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan
khusus”. Dari penjelasan tersebut jelas anak berkebutuhan khusus pun berhak
mendapatkan pendidikan yang layak dan juga perlu mendapat perlindungan
hak sama.
Perubahan paradigma mengenai

Pendidikan Luar Biasa termasuk

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ( ABK ) dari penyelenggaraan
yang berupa khusus (segregasi) ke penyelenggaraan inklusi saat ini
menghendaki bahwa anak ABK

diberi kesempatan seluas-luasnya untuk

belajar, bermain, berkerja dan bergaul di masyarakat pada umumnya yang
sesuai dengan keadaannya.Terciptanya pribadi yang berkualitas akan diiringi
dengan terciptanya SDM yang baik untuk membangun bangsa dan negara,
dengan demikian bangsa yang kuat tercipta dari SDM yang berkualitas.

1
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Pendidikan di Indonesia saat ini menganut sistem pendidikan segregatif
yang sedang berusaha menuju pendidikan inklusif. pendidikan segregatif
adalah suatu sistem pendidikan yang terpisah, yaitu pemisahan pendidikan
bagi siswa cerdas istimewa dan rata-rata dengan peserta didik berkebutuhan
khusus. Sedangkan sejatinya pendidikan adalah bagi seluruh masyarakat
tidak terkecuali dan tidak membeda-bedakan setiap individunya, hak untuk
memperoleh pendidikan tertuang pada UUD 1945 Pasal 28c Ayat (1) dan juga
disebutkan dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang menyatakan bahwa pemerintah menjamin pendidikan bagi
seluruh peserta didik tanpa membedakan ras, agama, suku, gender,
keterbatasan fisik dan mental. Pendidikan segregatif sudah tidak mampu lagi
mengemban misi utama pendidikan, yaitu memanusiakan manusia.

Pendidikan inklusif dipandang baik karena selain memanusiakan
manusia pendidikan inklusif yang diterapkan di Indonesia diharapkan mampu
memeratakan pendidikan bagi PDBK dimana ABK tidak harus ke SLB untuk
mendapatkan layanan pendidikan dikarenakan jumlah SLB tidak sebanyak
sekolah reguler, sehingga PDBK dapat mencari sekolah terdekat dan mudah
diakses oleh ABK, maka pemerataan pendidikan dan layanan pendidikan bagi
seluruh anak Indonesia dapat terpenuhi. Pendidikan inklusif juga sebagai
salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang memastikan setiap anak
mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa
diskriminasi.
Dampak positif dari diselenggarakannya pendidikan inklusif yaitu
mampu membuat PDBK lebih merasa di terima di masyarakat dan dihargai,
tidak hanya itu, peserta didik reguler pun saat memiliki teman atau
lingkungan sosial yang terdapat ABK, mereka belajar bagaimana bersikap
toleransi dan menghargai serta menolong teman yang memiliki keterbatasan
(McMurray, 2016). Banyak dampak positif dari diselenggarakannya
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pendidikan inklusif inilah yang menjadikan sistem pendidikan inklusif baik
untuk dilaksanakan (Bakken & Obiakor, 2016). Pendidikan Inklusif pada
dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia yang sejak sejak awal
kemerdekaan, mengusung falsafah Bhineka Tunggal Ika menjadikan
Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki keragaman namun tetap
bersatu, tidak terkecuali dalam pendidikan. Keberagaman latar belakang,
kondisi fisik, kondisi ekonomi, geografis dan lain sebagainya, tidak
menghalangi seorang anak untuk mendapatkan layanan pendidikan (Garnida,
2015).
Pendidikan inklusif sejak digaungkan oleh pemerintah dan berbagai
lembaga pendidikan baik internasional maupun nasional, memiliki berbagai
kendala. Hasil diskusi peneliti dengan Pengawas dinas pendidikan kota
Bandung, Kepala Sekolah dan guru pelaksana pendidikan inklusif, Lembaga
Sosial Masyarakat yang bergerak dalam bidang Pendidikan Inklusif
menyampaikan beberapa kendala yang seringkali dialami oleh sekolah baik
yang menyelenggarakan pendidikan inklusif maupun
sedang menuju pendidikan

yang belum atau

inklusif. Beberapa kendala yang seringkali

dihadapi, seperti kurangnya pemahaman dari pendidik dan masyarakat
mengenai pendidikan inklusif sehingga membuat pendidikan inklusif
berjalan kurang baik dan dapat menimbulkan penolakan dari sekolah. Faktor
dana turut menjadi kendala bagi sekolah, dikarenakan dana untuk
menyediakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus
tidaklah sedikit. Kendala kompetensi pendidik turut serta mempengaruhi
dalam

mengembangkan

modifikasi

kurikulum

serta

melaksanakan

pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Pendidik yang tidak siap dan kurang
menerima sistem pendidikan inklusif, seringkali merasa terbeban karena
harus mengakomodir dan mengelola kelas dengan keberagaman peserta didik
yang sangat jauh kemampuannya, dan juga tidak semua guru mampu
mengatasi berbagai hambatan yang dimiliki peserta didik. Keterampilan dan
kemampuan untuk mengembangkan kurikulum bagi PDBK pun turut serta
menjadi kendala dalam pendidikan inklusif, karena masih ditemukan
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pendidik yang merasa terbebani dan keberatan untuk memodifikasi
kurikulum atau mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi
PDBK, dapat juga dikarenakan ketidak tahuan pendidikan untuk
mengembangkan PPI atau model kurikulum yang dapat mengakomodasi
seluruh kebutuhan peserta didik.
Berdasarkan

dari

beberapa

kendala

yang

muncul

dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusif, peneliti tertarik untuk meneliti Model
Implementasi Kurikulum Bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan
Inklusif. Pembahasan kurikulum tidak akan pernah habisnya, karena saat
membicarakan tentang pendidikan tidak akan terlepas dari kurikulum sebagai
rencana pendidikan yang memberikan arah dan tujuan dari pelaksanaan
pendidikan. Pengembangan kurikulum bagi kelas inklusif memiliki ciri khas
tersendiri, dimana kurikulum nasional tetap menjadi kurikulum yang
dilaksanakan di kelas, namun karena rentang kemampuan peserta didik yang
cukup lebar serta hambatan-hambatan yang dimiliki oleh peserta didik, maka
diperlukan modifikasi atau penyesuaian terhadap kurikulum nasional supaya
kurikulum tersebut dapat di akses dan melibatkan seluruh peserta didik, dan
menghasilkan kemajuan dalam pembelajaran (Friend & Burstuck, 2015).
Modifikasi kurikulum atau dapat juga disebut sebagai kurikulum yang
adaptif, adalah kurikulum yang digunakan pada kelas inklusif yang memiliki
peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat dilayani dengan kurikulum
yang tepat (Harriott, 2004; Richards & Doole, 2015). Senada dengan hal
tersebut Suhendar (2017) menyampaikan kurikulum pembelajaran yang
diterapkan pada setting kelas inklusif tidak dapat disamakan dengan
pembelajaran umumnya, namun perlu ada modifikasi untuk disesuakan
dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan dengan sistem inklusif masih
perlu diperhatikan dan dibina dengan baik, diawali dengan pemahaman dan
paradigma yang benar tentang pendidikan inklusif terlebih dahulu, maka
pengembangan kurikulum dapat dikembangkan dengan baik. Kurikulum
modifikasi menjadi ciri khas pembelajaran pada kelas inklusif. Proses
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penyelarasan dan pelaksanaan kurikulum menjadi tantangan tersendiri bagi
pelaksana kurikulum disetiap jenjang pendidikan.
Kota Bandung sebagai salah satu kota yang telah melakukan deklarasi
sebagai kota yang mendukung pendidikan inklusif sebagai salah satu wujud
komitmennya, pada Oktober 2015 Pemerintah Daerah Kota Bandung
mendeklarasikan Pendidikan Inklusif. Seluruh sekolah di Kota Bandung
wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Meskipun terlihat baru
melakukan deklarasi, namun Kota Bandung sudah mulai melaksanakan uji
coba implementasi pendidikan inklusif sejak tahun 2002. Uji coba tersebut
diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Surat Edaran
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif.
Terdapat tiga Sekolah Dasar di Kota Bandung yang ditunjuk sebagai Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Perkembangan pendidikan inklusif di
Kota bandung menunjukkan kearah yang baik dengan bertambahnya sekolah
yang berinisiatif untuk menyelengarakan pendidikan inklusif. Pemerintah
Daerah Kota Bandung turut serta medukung dengan membentuk Kelompok
Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif Kota Bandung ( Pokja IKB).
Sejak mengawali program pendidikan inklusif sampai dengan saat ini,
pelaksanaan pendidikan inklusif terlihat dengan bertambahnya sekolah
sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, meskipun dengan
berbagai tantangan dan kendala yang ada. Pembelajaran pada sekolah inklusif
di kota Bandung diketahui melalui penelitian yang dilakukan oleh Hakim
(2011) tentang pelaksanaan pembelajaran pada kelas inklusif di dua sekolah
dasar kota bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di
SD Y , masih jauh dari prinsip-prinsip pendidikan inklusif, proses
pembelajarannya masih bersifat klasikal, belum sesuai dengan konsep dan
elemen-elemen pendidikan inklusif. Baik itu dilihat dari aspek perencanaan,
proses maupun aspek evaluasinya. Seiring berjalannya waktu terdapat
penelitian mengenai evaluasi implementasi kurikulum pada sekolah dasar
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penyelenggara pendidikan inklusif di Cimahi yang dilakukan oleh Berlian
(2016) menunjukkan hasil yang baik, kesimpulan dari penelitian tersebut
menyebutkan bahwa implementasi kurikulum yang dilakukan bagi kelas
inklusif di Cimahi sudah sangat bagus. Sementara hasil penelitian Anggi
(2018) di dua sekolah, implentasi kurikulum sudah ada perkebangan baik,
namun di sekolah yang diluar piloting project, masih banyak sekolah yang
masih mengalami kesulitan dalam penyelerasan/modifikasi kurikulum untuk
PDBK nya, dan bahkan masih banyak sekolah yang menolak PDBK untuk
masuk ke sekolahnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dalam hal
modifikasi kurikulum di sekolah SDN 206 Putraco Indah, berdasarkan data
yang peneliti terima jumlah PDBK nya lebih banyak dibanding dengan
Peserta Didik Reguler, sudah ada diangka 80%,tetapi anak anak sudah
nyaman dan bahkan berdasarkan informasi dari orang tua siswa baik yang
reguler ataupun orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka
menyatkan nyaman dan bahkan seluruh warga sekolah sudah merasa seperti
keluarga besar, tidak ada bulying, intinya untuk penyelenggaraan pendidikan
sudah mengarah ke arah sekolah inklusif ramah pembelajaran (LIRP).
Penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi model implementasi
penyelarasan kurikulum serta pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif
pada sekolah piloting project di kota bandung yang telah lama melaksanakan
pembelajaran inklusif. Sebagai sekolah yang ditunjuk untuk dilakukannnya
uji coba penyelenggaraan pendidikan inklusif sejak tahun 2003, diharapkan
pelaksanaan pembelajaran sudah baik serta dapat memberikan imbas kepada
sekolah-sekolah lain untuk dapat mengikuti contoh baik yang telah dilakukan
oleh sekolah piloting project tersebut.
1.2. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, supaya penelitian lebih terfokus dan
terarah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
“Bagaimanakah upaya sekolah

dalam memodifikasi model implementasi

kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
Putraco Indah?”

di SDN 206
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1.3. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah umum
penelitian adalah, bagaimanakah model implementasi kurikulum pada
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Melalui rumusan masalah
umum tersebut, didapatkan beberapa rumusan masalah khusus yang akan
dikaji dalam penelitian ini difokuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan
penelitian sebagai berikut :

1.3.1.

Bagaimanakah proses penyelarasan Kurikulum 2013 pada program
pembelajaran (Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran, Program pembelajaran individual) bagi
PDBK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

1.3.2.

Bagaimanakah

pelaksanaan

pembelajaran

(metode,media,dan

evaluasi) pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?
1.3.3.

Bagaimanakah dampak yang terjadi pada peserta didik (reguler,
PDBK) terhadap pelaksanaan pembelajaran inklusif?

1.3.4.

Bagaimanakah respon orang tua peserta didik (reguler, PDBK)
terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif?

1.3.5.

Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelenggaraan
pembelajaran inklusif pada sekolah penyelenggara pendidikan
inklusif?

1.4. Tujuan
1.4.1. Tujuan Umum
Secara umum turtujuan penelitian ini untuk memperoleh data guna
mendapatkan gambaran terhadap model implementasi kurikulum pada
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

1.4.2. Tujuan Khusus
Pada penelitian ini, secara rinci bertujuan untuk:
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1.4.2.1. Menggambarkan proses penyelarasan kurikulum 2013 pada
program pembelajaran (Program Tahunan, Program Semester,
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) bagi PDBK di sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif SDN 206 Putraco Indah
Bandung.
1.4.2.2. Menggambarkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di
kelas inklusif terkait dengan strategi pembelajaran, metode
pembelajaran, media, evaluasi hasil belajar dan kolaborasi yang
terjadi antara guru kelas dengan guru pendamping khusus (GPK)
pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SDN 206
Putraco Indah Bandung.
1.4.2.3. Mengetahui dampak yang terjadi pada peserta didik terhadap
pelaksanaan

pembelajaran

pada

sekolah

penyelenggara

pendidikan inklusif SDN 206 Putraco Indah Bandung.
1.4.2.4. Mengetahui respon orang tua terhadap pelaksanaan pembelajaran
inklusif pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SDN
206 Putraco Indah Bandung.
1.4.2.5. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat dan
mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif baik secara
internal maupun eksternal.

1.5. Kegunaan Penelitan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
kontribusi bagi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam dunia pendidikan
terutama dalam pendidikan inklusif,khususnya di Kota Bandung dan
umumnya di Provinsi Jawa Barat, diantaranya:
1.5.1. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah) dari hasil penelitian ini dapat
memberikan informasi mengenai model implementasi kurikulum
pada sekolah, dalam hal ini lembaga terkait adalah Dinas Pendidikan
Provinsi,

Dinas

Pendidikan

Kota

Bandung,

dan

sekolah
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penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga dapat menjadi salah satu
bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan.
1.5.2. Bagi Sekolah
Menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam melaksanakan
layanan pendidikan inklusif. Secara rinci manfaatkan yang
diharapkan adalah
 Bagi Kepala Sekolah
Memberikan informasi kepada kepala sekolah

dalam melakukan

manajemen kurikulum dan memberi masukan dalam merancang,
mengembangkan, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran
pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
 Bagi Guru
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru untuk melaksanakan
layanan pembelajaran pada kelas inklusif.
 Bagi tenaga kependidikan
Penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan mengenai
penyelenggaraan pendidikan inklusif
 Bagi peserta didik
Melalui hasil penelitian ini diharapkan peserta didik berkebutuhan
khusus mendapatkan layanan pendidikan yang oftimal

1.5.3. Bagi Peneliti Lain
Menjadi salah satu tambahan bahan rujukan untuk melakukan
penelitian mengenai model implementasi kurikulum pada sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif. ur Organisasi Penulisan
nya penelitian ini, dan manfaat penelitian serta struktur organisasi
penelitian. BAB II berisikan kajian pustaka terkait dengan teori implementasi
kurikulum, pendidikan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kurikulum
2.1.1. Pengertian Kurikulum
Kurikulum sebagai salah satu komponen yang memiliki peran cukup
penting dalam pendidikan yaitu sebagai penunjuk arah pendidikan, sehingga
dalam pengembangannya memerlukan pertimbangan yang tidak sedikit.
Pemahaman akan makna kurikulum memegang peranan tersendiri,
perbedaan konsep mengenai kurikulum akan mempengaruhi arah
pengembangan kurikulum itu sendiri. Seperti yang dikemukan oleh Taba
(1962) bahwa kurikulum dianggap sebagai a plan of learning yang artinya
kurikulum merupakan suatu rencana yang berisikan rencana-rencana
pembelajaran, atau belajar yang disengaja atau direncanakan. Senada
dengan hal tersebut Zais (1976, hlm 8) menyebutkan “curriculum as a
blueprint for education, consist ultimately of experiences that it planned for
learner to have”. Kurikulum sebagai cetak biru pendidikan, menjadikan
kurikulum sebagai suatu pedoman yang berisikan arah dan tujuan dari
pendidikan, dapat diasumsikan sebagai pendidikan secara luas atau
nasional, maupun pendidikan anak secara individual dan berisikan
pengalaman-pengalaman belajar yang telah direncanakan supaya dimiliki
oleh peserta didik. Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
kurikulum merupakan suatu rencana atau rancangan yang berisikan susunan
kegiatan pembelajaran atau susunan kegiatan yang disengaja supaya
terciptanya pengalaman belajar dalam diri peserta didik. Melalui
pengalaman belajar yang secara sengaja dirancang supaya dialami oleh
peserta didik, diharapkan supaya dapat meningkatkan kompetensi dan
kualitas diri peserta didik sehingga tercipatanya individu yang berkualitas
dan beradab.
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Ahli lain yaitu Ornstein & Hunkins (2013, hlm 8-9) secara rinci
mengklasifikasikan kurikulum kedalam 5 pengertian yaitu “1) curriculum
as a plan for achieving goals... 2) curriculum as dealing with the learner’s
experiences... 3) curriculum is a system for dealing with people... 4)
curriculum as a field of study... 5) curriculum as of subject matter”.
Pengertian tersebut melihat konsep kurikulum lebih rinci, dimana
kurikulum tidak terbatas pada sekedar rencana saja tapi juga melihat bahwa
rencana tersebut harus terdokumenkan, namun juga tidak sebatas pada
dokumentasi rencana. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memiliki
tujuan untuk dicapai, tidak hanya berisikan susunan pengalaman belajar,
namun pengalaman belajar yang disusun memiliki arah dan tujuan untuk
dicapai oleh pserta didik. Kurikulum juga dipandang sebagai suatu sistem
yang terdiri dari komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi, dimana setiap
komponen tersebut saling terkait dan membentuk suatu sistem. Kurikulum
juga sering kali dilihat sebagai susunan bidang studi dan materi pelajaran,
karena susunan materi-materi tersebut yang seringkali diberikan dan sebagai
isi dari kurikulum itu sendiri. Melalui lima pengklasifikasian tersebut,
pengembang kurikulum dapat lebih memahami bagaimana suatu kurikulum
dimaknai dan dilihat dari berbagai sisi.
Pengertian kurikulum di Indonesia tertuang dalam Undang Undang
No. 20 Pasal 1 Ayat 19 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang menyatakan bahwa “Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Melalui definisi tersebut kurikulum
diartikan sebagai perangkat rencana berisikan komponen kurikulum yang
dituangkan ke dalam dokumen pembelajaran dengan disusun secara
sistematis dan sistemik untuk memberikan pengalaman belajar agar
tercapainya tujuan pendidikan, dan dokumen tertulis tersebut digunakan
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sebagai acuan dalam implementasi pembelajaran sampai pada pelaksanaan
di kelas.
Mengembangkan suatu kurikulum memerlukan banyak pertimbangan
karena kurikulum sebagai rancangan yang berisikan arah serta tujuan
pendidikan dan juga menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan, maka
untuk mengembangkan suatu kurikulum dibutuhkan landasan atau fondasi
yang tepat supaya kurikulum yang dikembangkan dapat digunakan dan
relevan dengan jamannya dan dimana kurikulum itu diterapkan. Berbagai
perbedaan karakteristik baik geografi, budaya, lingkungan, sumber daya,
dan lain sebagainya dapat mempengaruhi pengembangan dan penerapan
kurikulum disetiap negara bahkan disetiap satuan pendidikan. Landasan
pengembangan kurikulum yang dikemumakan oleh beberapa ahli adalah
sebagai berikut:
• Ornstein (2013) mengemukakan landasan pengembangan kurikulum
adalah landasan filosofis, landasan sejarah, landasan psikologi, dan
landasan sosial.
• Hamalik (2013) menyatakan landasan pengembangan kurikulum
adalan landasan filosofis, kemasyarakatan, kebudayaan, psikologi
belajar dan perkembangan siswa.
• Zais (1976) menyebutkan pengembanganan kurikulum berlandaskan
pada landasan filosofis, landasan sosial dan budaya, landasan
individual, landasan teori belajar.
• Taba (1962) menyatakan yang menjadi landasan dalam pengembangan
kurikulum adalah landasan sosial dan budaya, landasan teori belajar,
landasan perkembangan mental dan kecerdasan, dan landasan ilmu
pengetahuan.
Landasan pengembangan kurikulum yang dikemukan oleh para ahli,
dapat digeneralkan kedalam 4 pokok landasan utama yang menjadi landasan
pengembangan kurikulum di Indonesia, adalah sebagai berikut. a. Landasan
Filosofis
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Arti dari kata filsafat diambil dari kata bahasa Yunani yaitu
philosophia yang berasal dari dua kata, philen (cinta) dan shopia (hikmat
atau kebijaksanaan), artinya cinta kepada ilmu pengetahuan, kearifan
atau hikmah (Sauri, 2010, hlm 1). Seiring berkembangkan pemaknaan
akan filsafat Socrates dalam Sukirman dan Asra (2016, hlm 17)
menyatakan bahwa “filsafat adalah cara berpikir yang mengupas sesuatu
sedalam-dalamnya”. Landasan filosofis dalam mengembangkan suatu
kurikulum merupakan landasan utama (Zais, 1976), untuk merumuskan
arah maupun tujuan dari kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum
melihat sisi filosofis yang dianut suatu bangsa, negara dan masyakarat
maupun dari masing-masing disiplin ilmu untuk ditelaah dan dirangkum
kemudian dijadikan sebagai dasar perumusan tujuan kurikulum.
Landasan filosofis kurikulum di Indonesia adalah pancasila sebagai dasar
negara tidak terkecuali pendidikan inklusif.
Secara filosofis pendidikan inklusif sudah dilakukan sejak
Indonesia berdiri, dengan memaknai falsafah bhineka tunggal ika dalam
pendidikan maka pendidikan inklusif terjadi sebagai bentuk respon
keberagaman setiap individu peserta didik. Perbedaan sudah tidak
dipandang lagi, namun dimaknai sebagai kebersamaan dan humanis
sebagai pendekatan pendidikan inklusif (Abdurrahman, 2012; Garnida,
2015). Bhineka tunggal ika memaknai keberagaman sebagai sesuatu hal
yang baik dan tidak menjadikan sebagai perbedaan yang memecah belah,
namun sebagai respon untuk saling melengkapi. Pendidikan inklusif
memaknai falsafah tersebut dengan menerima keberagaman peserta
didik, baik keberagaman dalam hal hambatan fisik, latar belakang, sosial
ekonomi, kecerdasan dan lain sebagainya, bukan sebagai alasan untuk
penolakan seorang anak tidak mendapat pelayanan pendidikan, namun
sebagai penyatu untuk dapat saling melengkapi.
b. Landasan Psikologis
Psikologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang
manusia, karena objek kurikulum adalah manusia maka landasan
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psikologi menjadi suatu perhatian penting. Kurikulum yang dapat
digunakan mempertimbangkan aspek psikologi karena dalam setiap
perkembangan anak akan memiliki perkembangan psikologi yang
berbeda, dengan demikian landasan ini menjadi salah satu landasan
pengembangan kurikulum yang cukup penting untuk dipertimbangkan
supaya kurikulum yang ada sesuai dengan perkembangan peserta didik.
Psikologi perkemangan dan psikologi belajar menjadi perhatian penting
karena psikologi perkembangan membantu pengembang kurikulum
untuk mengembangkan materi sesuai dengan kemampuan peserta didik
berdasarkan usia, sedangkan psikologi belajar membantu pengembang
kurikulum untuk tahu bagaimana cara peserta didik untuk belajar.
Pada pendidikan inklusif, peserta didik memiliki keberagaman
yang tidak bisa disamakan atau digeneralkan dengan psikologi peserta
didik reguler. Garnida (2015) menjelaskan karakteristik peserta didik
berkebutuhan khusus dengan membuat pengklasifikasian sebagai
berikut:
1) Tunanetra (gangguan penglihatan)
Memiliki hambatan penglihatan seperti kurang awas (low vision)
maupun buta total (totally blind). Peserta didik tunanetra memiliki 3
keterbatasan yaitu kontrol terhadap lingkungan serta hubungan
dengan lingkungan, keterbatasan dalam mobilitas, dan terakhir
adalah keterbatasan dalam tingkat dan keanekaragaman konsep.
Berdasarkan keterbatasan tersebut maka kurikulum yang akan
dikembangkan perlu mempertimbangkan karakteristik pembelajaran
yang diperlukan yaitu:
•

Kebutuhan akan pengalaman yang konkrit

•

Kebutuhan akna pengalaman yang terintegrasi

•

Kebutuhan dalam berbuat dan bekerja dalm belajar

2) Tunarungu/wicara (gangguan pendengaran/bicara)
Peserta didik dengan hambatan pendengaran memiliki keterbatasan
dalam berkomunikasi secara lisan dan bergantung pada visual.
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Pemahaman konsep yang abstrak agak sulit diterima oleh tunarungu.
Pembelajaran yang perlu dikembangkan harus memperhatikan
keterbatasan tersebut sehingga dalam mengajar guru dapat lebih
memperbanyak visual untuk membantu pemahaman peserta didik.
3) Tunagrahita (gangguan kecerdasan)
Peserta didik dengan kecerdasan dibawah rata-rata, menyebabkan
terganggunya adaptasi dengan lingkungan maupun sosialnya.
Rendahnya tingkat kecerdasan peserta didik dapat diketahu melalui
tes intelegensi atau yang biasa disebut dengan tes IQ. Terdapat 4
kategori untuk setia rentang IQ sebagai berikut:
•

Tunagrahita ringan memiliki IQ 70-55

•

Tunagrahita sedang memiliki IQ 55-40

•

Tunagrahita berat memiliki IQ 40-25

• Tunagrahita berat sekali memiliki IQ <25
Rendahnya kecerdasan peserta didik tunagrahita mempengaruhi
kemampuannya dalam mempelajari suatu materi sehingga secara
psikologi perkembangan mereka tidak sama dengan anak pada
umumnya, sehingga usia kalender berbeda dengan usia mental.
Pengembangan kurikulum dan pembelajaran perlu diperhatikan dan
disesuaikan dengan kecerdasan mentalnya.
4) Tunadaksa (gangguan anggota gerak)
Hambatan fisik dan anatomi yang mengakibatkan terganggunya
koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguang
perkembangan pribadi. Pembelajaran yang perlu disesuaikan dengan
memperhatikan segi kesehatan, kemampuan gerak dan mobilisasi,
komunikasi,

kemampuan

merawat

diri,

dan

posisi

saat

menggunakan alat bantu atau beraktifitas.
5) Tunalaras (gangguan perilaku/emosi)
Hambatan secara kasat mata tidak terlalu terlihat, namun terlihat dari
perilakunya yang menyimpang karena terganggunya emosi dan atau
sosial anak tersebut. Penyimpangan perilaku diketahu dari
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tandatanda anak tersebut cenderung membangkang, mudah
terangsang emosinya, agresif, merusak, mengganggu, sering
melanggar norma dan cenderung berprestasi belajar rendah. Secara
psikologis anak tersebut terganggu dengan demikian kebutuhan
pembelajaran anak tunalaras adalah penataan lingkungan yang
kondusif, kurikulum yang disesuaikan, kegiatan yang tepat bagi
perkembangan emosinya, dan perlu dikembangnya moralitas serta
akhlak anak tersebut.
6) Gangguan belajar spesifik
Anak yang mengalami gangguan belajar adalah anak yang
mengalami gangguan dalam psikologis dasar, disfungsi sistem
syaraf pusat, atau gangguang neurologis. Anak dapat memiliki
kesulitan dalam memahami, mendengarkan, berbicara, membaca,
menulis, mengeja, berpikir, berhitung atau keterampilan sosial yang
lain bukan disebabkan oleh keterbelakangan mental, status sosial,
lingkungan, budaya, pola asuh ataupun kesalahan mengajar. Contoh
anak berkesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia
dimana masing-masing memiliki hambatan tertentu sehingga dalam
pembelajaran guru harus memahami hambatan tersebut untuk
membantu mengatasi masalah belajar yang dialami anak.
7) Slow learner (lambat belajar)
Peserta didik lamban belajar memiliki IQ dibawah anak normal,
namun belum termasuk kedalam kategori tunagrahita. Peserta didik
dapat mengikuti pembelajaran namun membutuhkan waktu yang
lebih lama dibandingkan teman sebayanya dalam hal akademik,
olaharaga, kemandirian, dan hal yang lainnya. Pada anak dengan
hambatan ini membutuhkan pembelajaran dengan waktu yang lebih
lama, keteatenan dan kesabaran dalam mengajar, memberikan
latihan dibanding hafalan, penggunaan media belajar yang bervariasi
dan dibutuhkan pengajaran remedial.

18

8) CIBI (cerdas istimewa dan berbakat istimewa)
Anak CIBI adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata,
secara kognitif diketahui dengan nilai IQ diatas rata-rata. Sedangkan
anak bakat istimewa memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang
tertentu. Melalui kelebihannya ini peserta didik CIBI memiliki
karakteristiknya masing-masing seperti bagi anak cerdas istimewa
mengalami perkembangan motorik kasar yang cepat, namun secara
motorik halus rendah, begitupun dengan anak yang berbakat
istimewa memiliki berberapa kendala sehingga mengakibatkan
terjadi perbedaan domain perkembangan yang dapat sialah artikan
bagi orang awam. Kebutuhan pembelajaran bagi anak CIBI
diperlukan program pengayaan baik horizontal dan vertikal.
9) Autis
Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam berinteraksi,
komunikasi dan perilaku sosial sering di artikan anak tersebut
memiliki dunianya sendiri. Anak autis dicirikan oleh tiga
karakteristik utama (a triad of impairment) yaitu, gangguan
komunikasi, gangguan hubungan sosial dan gangguan perilaku,
minat yang terbatas dan perilaku berulang (Friend & Bursuck, 2015;
Spain dkk, 2017). Beberapa cara untuk membantu anak autis
mempelajari keterampilan dan perilaku baru, diantaranya dengan,
isyarat visual/verbal, modelling, visual support , prompting, fading,
shaping dan chaining (Dodd, 2007; Zuhri, 2014).
Melalui pemahaman tentang pengklasifikasian anak berkebutuhan
khusus, pengembang kurikulum dapat mempertimbangkan ciri dari
masing-masing ketunaan. Setiap ketunaan pun memiliki tingkatan seperti
ringan, sedang, maupun berat dimana setiap tingkatan mempunyai
karakteristik tersendiri, sehingga pengembangan kurikulum pun akan
berbeda disetiap peserta didik. Keberagaman hambatan dan potensi yang
dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus, menjadikan pengembang
kurikulum dalam pendidikan inklusif tidak dapat menyamaratakan
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seluruh peserta didik, perlu dilakukan pengembang program individual
yang diawali dengan identifikasi hambatan dan potensi peserta didik
untuk dapat menghasilkan gambaran secara menyeluruh dari peserta
didik agar dapat memberikan layanan pendidikan secara maksimal.

c. Landasan Sosial Budaya
Arifin (2014) menyatakan masyarakat sebagai suatu sistem dimana
pendidikan memiliki peran untuk mempersiapkan seseorang untuk
memasuki kehidupan bermasyarakat, membangun sistem dan peradaban
yang

terus

lebih

baik.

pendidikan

dapat

memperbaiki

atau

merekonstruksi suatu kehidupan sosial menjadi lebih baik. Sedangkan
budaya menjadi salah satu faktor yang membentuk seseorang. Budaya
tidak akan lepas dari suatu masyarakat sehingga landasan sosial budaya
menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Seperti
budaya Indonesia yang memegang nilai-nilai ketimuran, maka dalam
kurikulum memasukkan unsur keagamaan yang kuat, nilai-nilai luhur
sopan santun dan etika ketimuran. Dalam konteks Indonesia, sosial
budaya memiliki keragaman yang menjadi kekayaan bangsa dan patut
untuk dipertimbangkan perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan dan
diakomodir kedalam kurikulum. Sosial dan budaya setiap wilayah akan
berbeda, dengan demikian dalam pengembangan kurikulum perlu
memperhatikan landasan ini.
Pendidikan inklusif tidak terlepas dari landasan sosial budaya,
bahkan landasan sosial dan budaya menjadi pertimbangan bagi
pengembangan

kurikulum.

Secara

sosial

pendidikan

inklusif

berlandaskan pada pandangan humanis, manusia dipandang sebagai
manusia seutuhnya, namun tidak dapat dipungkiri beberapa budaya
menganggap bahwa hambatan yang dimiliki peserta didik merupakan
suatu kesalahan dan orang tua pun malu untuk mengenalkan anaknya
yang memiliki kekurangan, dengan demikian pemaknaan pendidikan
inklusif dapat membantu untuk merekonstruksi lingkungan sosial serta
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budaya yang memandang rendah anak berkebutuhan khusus, untuk
menerima dan memanusiakan manusia.
d. Landasan Yuridis
Landasan
pengembangan

yuridis

merupakan

kurikulum.

Dasar

suatu
hukum

dasar

hukum

bagi

salah

satu

menjadi

pertimbangan, karena Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum.
Berikut merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan pendidikan
inklusif :
•

UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat 1 dan 2

•
•

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas

•

Permendiknas No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi
Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi
Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

•

Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
•

Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.
10/D/KR/2017 Tentang Struktur Kurikulum, KI-KD, dan Pedoman
Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus

•

Deklarasi Salamanca 1994 tentang Pendidikan Inklusif

•

Deklarasi Bandung pada tanggal 8-14 Agustus 2004 tentang
Indonesia menuju inklusif

Melalui dasar hukum yang telah ada dapat digunakan untuk menjamin
hak pendidikan bagi PDBK dan sebagai dasar bagi menyelenggarakan
pendidikan inklusif, maka pengembangan kurikulum bagi pendidikan
inklusif sekiranya dapat lebih baik dan sejalan dengan cita-cita dan
makna inklusif itu sendiri.
Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan landasannya yang
tepat, menjadikan kurikulum tersebut relevan, namun tidak hanya landasan
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kurikulum saja yang menjadikan kurikulum tersebut relevan, suatu
kurikulum harus memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum agar
kurikulum tersebut dapat digunakan atau diimplementasikan. Sanjaya
(2008) menyebutkan bahwa dalam mengembangkan suatu kurikulum harus
mengikuti prinsip-prinsip berikut:
a) Prinsip Relevansi
Kurikulum harus relevan baik di antara komponen–komponen
kurikulum yaitu tujuan, isi, materi, strategi atau metode yang digunakan
disebut relevansi internal dan juga harus relevan dengan kebutuhan &
tuntutan masyarakat yang disebut relevansi eksternal. Prinsip relevansi
dalam kurikulum bagi pendidikan inklusif adalah, dikembangkanya
kurikulum yang relevan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dimana
kurikulum yang dikembangkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk
masuk kedalam masyarakat.

Menjawab kebutuhan masyarakat,

meskipun PDBK seringkali dipandang sebelah mata, namun bagaimana
suatu kurikulum dapat membantu PDBK mandiri dan mampu
berinteraksi serta bersosialisasi dengan masyarakat. Sedangkan relevansi
internal adalah bagaimana setiap komponen kurikulum relevan saling
terkait satu sama lain serta sesuai dengan kondisi fisik, emosi dan
kecerdasan peserta didik berkebutuhan khusus.
b) Prinsip Fleksibilitas
Kurikulum harus bersifat lentur/fleksibel sesuai dengan kondisi
yang ada. Artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru
mengembangkan pengajarannya seusia dengan kondisi yang ada, dan
kemungkinan pilihan program sesuai bakat & minat siswa. Prinsip ini
merupakan prinsip utama dalam pengembangan kurikulum pada
pendidikan inklusif. Keberagaman dalam pendidikan inklusif menuntut
kurikulum bersifat lentur, dapat menyesuaikan dengan kondisi
masingmasing peserta didik baik berkebutuhan khusus maupun reguler.
Dalam kurikulum harus memberikan suatu sistem dimana memberikan
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kesempatan bagi guru untuk bekreasi memodifikasi pembelajarann untuk
mencapai tujuan pembelajaran.
c) Prinsip Kontinuitas
Kurikulum harus saling keterkaitan dan kesinambungan antara
materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan.
Materi yang menjadi prasyarat harus dipelajari terlebih dahulu pada kelas
rendah dan berkelanjutan mempelajari materi berikutnya, sehingga saat
peserta didik berada di kelas selanjutnya dapat mengikuti pelajaran yang
lebih kompleks. Pengembangan kurikulum bagi pendidikan inklusif turut
mengikuti prinsip kesinambungan ini, kurikulum yang dikembangkan
bagi PDBK tetap mengikuti mempelajari materi yang menjadi prasyarat
untuk dapat melanjutkan kemateri berikutnya sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuanya.
d) Prinsip Efektivitas
Rencana kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam
kegiatan

belajar

mengajar.

Setiap

komponen

kurikulum

yang

dikembangkan baik dari tujuan, isi, metode, sampai dengan evaluasi
dapat dilakukan secara praktis dilapangan. Tidak hanya berlaku bagi
pembelajaran reguler namun juga bagi pembelajaran inklusif yang
memiliki

peserta

didik

yang

beragam.

Pembelajaran

inklusif

menggunakan prinsip ini tentang bagaimana cara praktis agar peserta
didik reguler dan PDBK dapat belajar bersama untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan.
e) Prinsip Efisiensi
Berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan biaya
yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Artinya dengan sumber
daya yang efisien mampu memberikan hasil yang baik sesuai tujuan.
Pendidikan inklusif yang melibatkan PDBK cenderung memrlukan dana,
waktu dan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan
reguler pada umumnya. Melihat dari kebutuhan PDBK yang memerlukan
assement melibatkan para ahli psikologi, tenaga medis (terkait dengan
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hambatan fisik atau sakit yang dimiliki PDBK), ahli pendidikan luarbiasa
dan dukungan lainnya. Kendati demikian prinsip ini harus dilakukan
sebagi mungkin, dengan menyediakan dukungan yang diperlukan sesuai
kebutuhan dan tidak mengurangi kualitas.
Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum menjadi suatu unsur
wajib yang harus terpenuhi dalam suatu kurikulum, agar kurikulum yang
dikembangkan tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Kurikulum
yang tidak memiliki landasan atau fondasi yang ajeg akan mudah untuk
berubah dan tidak relevan untuk diterapkan dari waktu kewaktu,
sedangkan kurikulum yang tidak memenuhi prinsip pengembangan
kurikum akan sulit untuk dilaksanakan dilapangan, karena perencanaan
dan pelaksanaan seringkali terdapat perbedaan disebabkan alasan teknis.
2.1.2. Pengertian Implementasi Kurikulum
Kurikulum tidak sekedar rancangan berupa dokumen tertulis, namun
diimplementasikan pada satuan pendidikan. Sebaik apapun desain ataupun
rancangan kurikulum apabila tidak diterapkan maka kurikulum hanyalah
sebagai dokumen pasif yang tidak memiliki kekuatan dan tidak akan
merubah serta tidak memiliki dampak apapun, dengan demikian kurikulum
berupa rancangan haruslah diterapkan atau dilaksanakan. Oliva (2013, hlm
19) menyatakan “Curriculum implementation is defined as the translation
of plans into action”, dengan jelas pernyataan tersebut menyatakan bahwa
implementasi kurikulum merupakan suatu tindakan yang didasarkan dari
perencanaan yang telah dibuat. Rencana yang dilaksanakan menjadi
penekanan pada makna implementasi. Implementasi kurikulum dapat
diartikan sebagai pembelajaran, dimana kurikulum yang telah dirancang
dapat dilaksanakan pada satuan terkecil yaitu di ruang kelas (Miller &
Seller, 1985; Rusman, 2012). Pengaplikasian rencana yang tercantum dalam
RPP dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas pembelajaran yang
memberikan pengalaman siswa untuk belajar. Hamalik (2013) menyatakan
implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program
kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian
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diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa
dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta
didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Seperti
yang tertuang pada dokumen RPP, dimana dalam pengembangan RPP guru
melakukan analisis terlebih dahulu dan penyusunan metode-metode
pembelajaran yang akan diterapkan kedalam RPP. Hal-hal pokok yang
dilihat dalam suatu implementasi kurikulum menurut Hamalik (2013, hlm
238) adalah:




Pengembangan program, mencakup program tahunan, program
semester, bulanan, mingguan dan harian. Ada juga program bimbingan
dan konseling atau remedial.
Pelaksanaan pembelajaran, proses interaksi antara peserta didik dengan
lingkungannya. Dalam konteks kurikulum mengambil dari RPP adalah
kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.
Evaluasi, kegiatan yang dilakukan sepanjang proses pelaksanaan
kurikulum

Ketiga hal tersebut menjelaskan bahwa implementasi kurikulum tidak hanya
melihat pelaksanaannya saja, namun juga melihat dari perencanaan yang
dikembangkan, karena perencanaan yang telah dikembangkan menjadi
pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan arah
dan tujuan yang telah ditentukan dan evaluasi menjadi salah satu indikator
keberhasilan pencapaian tujuan maupun sebagai dasar perbaikan rancangan
maupun pelaksanaan.
Pengertian implementasi kurikulum seperti yang telah dijelaskan oleh
pada ahli dapat disimpulkan merupakan suatu proses pelaksanaan
kurikulum dari dokumen berupa rancangan kurikulum yang tertuang di
dalam RPP menjadi serangkaian aktifitas pembelajaran yang berisikan
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, sampai dengan
evaluasi untuk mengetahui keberhasilan rencana dan pelaksanaan
kurikulum. Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini adalah
Kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional. Sesuai dengan peraturan yang
berlaku kurikulum 2013 diatur di dalam peraturan sebagai berikut:


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2016
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Tentang Standar Kompetensi Lulusan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 21 Tahun 2016 Tentang
Standar Isi



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2016 Tentang
Standar Proses



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2016
Tentang Standar Penilaian



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 24 Tahun 2016 Tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Peraturan tersebut
berlaku bagi pendidikan reguler pada umumnya, sedangkan bagi pendidikan
khusus struktur kurikulum di atur dalam

Peraturan Direktur Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah No. 10/D/KR/2017 Tentang Struktur
Kurikulum, KI-KD, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013
Pendidikan Khusus. Melalui kebijakan mengenai kurikulum, dapat terlihat
bahwa kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini lebih menekankan
kepada pengembangan potensi peserta didik secara utuh, dengan
dikembangkannya empat kurikulum inti sebagai tujuan kurikulum untuk
mencapai standar kompetensi lulusan. Mengembangkan potensi peserta
didik secara menyeluruh tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja,
namun juga mengembangkan aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan
keterampilan dengan demikian diharapkan dapat menciptakan peserta didik
sebagai manusia yang utuh dan berkualitas serta mampu menjawab
kebutuhan saat ini dan menjawab tantangan masa depan. Pendekatan
pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik
sedangkan model pembelajaran menekankan pada model inkuiri, problembased learning, dan project-based learning. Baik pendekatan dan model
yang digunakan berlaku bagi pendidikan khusus dan pendidikan reguler.
Sistem penilaian pun menggunakan penilaian otentik untuk melihat
keberhasilan dan kemampuan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.
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2.1.3. Model Implementasi Kurikulum
Dalam mengimplementasikan kurikulum terdapat beragam model
yang

dapat

digunakan.

Model

implementasi

kurikulum

dapat

mengidentifikasi masalah yang berpotensi menghambat perubahan
kurikulum dan mengajukan strategi penanggulangan masalah sehingga
dapat diajukan cara yang tepat (Ansyar, 2015). Berikut beberapa model
implementasi kurikulum yang diperkenalkan oleh beberapa ahli (Wahyudin,
2014):
a. Concerns-Based Adoption Model (CBAM)
Dikembangkan oleh Hall dan Loucks pada tahun 1978. Model
implementasi kurikulum ini mengidentifikasi berbagai tingkatan
perhatian guru terhadap suatu pembaharuan dan bagaimana guru
mengadakan pembaharuan.
b. The innovations Profile Model atau Model Leithwood
Dikembangkan oleh Leithwood pada tahun 1982, yang juga berfokus
pada guru. Model implementasi kurikulum ini, memungkinkan para
guru dan pengembang kurikulum untuk mengembangkan suatu
gambaran (profile), hambatan-hambatan dalam melakukan perubahan,
serta berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Model Leithwood
ini

tidak

hanya

bersifat

deskriptif,

tetapi

juga

memberikan

strategistrategi bagi guru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam
implementasi.
c. Trust Opening Realization Independence (TORI) Model
Dikembangkan oleh Gobb pada tahun 1978, model implementasi
kurikulum ini memfokuskan pada perubahan pribadi dan sosial. Model
ini dapat membantu guru untuk mengetahui pada skala lingkungan dan
orang-orang yang terlibat dapat menerima inovasi dan perubahan
termasuk di dalamnya inovasi atau perubahan dalam implementasi
kurikulum. Miller dan Seller (1985, hlm 269) menjelaskan ada empat
proses dasar dalam TORI model yaitu :

27






Trusting – menumbuhkan kepercayaan diri
Opening – menumbuhkan sikap terbuka akan dirinya kepada
orang lain.
Realizing – mewujudkan sikap untuk mengetahui keinginan
didir serta memperbaiki diri.
Interdepending – menumbuhkan sikap dapat hidup bersama
dalam sebuah komunitas dan kebergantungan dengan
lingkungan.

Melalui 4 proses tersebut model ini memiliki kelebihan untuk membantu
guru mengidentifikasi pada tahapan apakah lingkungan yang ada saat
ini untuk menerima inovasi (Rusman, 2009). Dengan mengetahui
tahapan tersebut, model ini turut membantu guru untuk menyiapkan
lingkungan sampai pada tahapan yang benar-benar menerima seluruh
inovasi dan bersama-sama melakukannya.
Berbagai model tersebut membantu guru atau pihak yang akan
menerapkan kurikulum untuk mengetahui tahapan seseorang atau
lingkungan dalam menerima suatu perubahan. Inovasi atau penerapan
kurikulum merupakan salah satu proses yang terkait dengan perubahan, dan
model-model ini dapat lebih memahami karakteristik dari perubahan.
2.1.4. Tahapan Implementasi Kurikulum
Wahyudin (2014) dan Hamalik (2013) menyebutkan tiga tahapan
dalam implementasi kurikulum, sebagai berikut:
a. Tahapan Perencanaan
Pada setiap pelaksanaan, dilakukan perencanaan supaya jelas apa yang
menjadi tujuan, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.
Perencanaan pembelajaran adalah usaha untuk menguraikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik, dan memutuskan
metode, media, sumber belajar, sarana dan prasarana yang tepat untuk
menciptakan pengalaman belajar yang sesuai bagi peserta didik agar
tercapainya tujuan pembelajaran. Perencanaan evaluasi untuk mengukur
ketercapain pembelajaran turut dirancang pada tahapan ini. Proses
perencanaan turut mempertimbangkan segala ketersediaan dana,
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sumber daya, situasi dan kondisi lingkungan sekolah maupun peserta
didik. dokumen perencanaan pembelajaran yang dihasilkan pada
tahapan ini adalah program tahunan (prota), program semester (promes),
silabus, rencana pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). Bagi perencanaan pembelajaran di sekolah inklusif dibutuhkan
dokumen individual yang disebut Program Pembelajaran Individual
(PPI). Dokumen perencaan tersebut yang akan dilaksanakan di kelas.
b. Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan pembelajaran adalah terjemahan dari perencanaan
pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Mengacu pada dokumen
perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara terpadu dengan berbagai
sumber daya, alokasi waktu, pihak yang terlibat dan segala sesuatu yang
telah disusun pada tahap perencanaan. Hasil dari tahapan ini adalah
tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
c. Tahapan Evaluasi
Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat proses keberhasilan
dan kekurangan prosesp pembelajaran supaya ada perbaikan. Pada
proses evaluasi dilakukan dalam setiap prosesnya dengan menggunakan
model evaluasi supaya sistematis dan menyeluruh untuk melihat
ketercapaian proses pembalajaran juga bertujuan untuk mengkontrol
proses pembelajaran.

2.1.5. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum
Pelaksanaan kurikulum terlebih dahulu didasari pada penerimaan
kurikulum dan keterpahaman akan pendidikan inklusif. Faktor dominan
yang dapat mempengaruhi kelancaran implementasi kurikulum menurut
Jackson dalam Wahyudin (2014) mengatakan terdapat 5 faktor yang
menjadi penyebab terhambatnya implementasi kurikulum yaitu:
•

Guru yang tidak inovatif

•

Guru tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap hal-hal
baru
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•

Tidak tersedia sarana

•

Ketidakcocokan kebijakan dengan inovasi

•

Tidak adanya motivasi bagi pelaksana inovasi.

Sedangan Nana Syaodih dalam Rusman (2012) mengatakan bahwa sebaik
apapun rancangan atau desain yang telah disusun, tetap saja keberhasilan
pelaksanaan kurikulum sangat bergantung kepada guru sebagai ujung
tombak pendidikan. Pelaksanaan kurikulum dapat terjadi karena peran serta
guru yang sangat besar, dengan demikian kurikulum yang dikembangkan
harus mempertimbangkan guru sebagai pemeran utama dalam implementasi
kurikulum dengan didukung oleh sistem yang tepat.
Fullan dalam Orstein dan Hunkins (2013) mengatakan bahwa faktor
yang mempengaruhi adalah pemahaman dari implementator terkait
karakteristik perubahan yang akan dilakukan. Kurangnya pemahaman
tentang informasi atau karakteristik kurikulum oleh implementator dapat
menyebabkan kegagalan implementasi. Oleh karenanya penting untuk
melakukan sosialisasi atau diseminasi kepada seluruh elemen atau warga
sekolah yang terkena dampak perubahan kurikulum tersebut sehingga
mereka memiliki informasi yang cukup untuk dapat menerima terjadinya
perubahan di lingkungannya.
Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, Indonesia menyusun
delapan standar pendidikan nasional, yaitu:
•

Standar Kompetensi Lulusan

•

Standar Isi

•

Standar Proses

•

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

•

Standar Sarana dan Prasarana

•

Standar Pengelolaan

•

Standar Pembiayaan Pendidikan

•

Standar Penilaian Pendidikan

Standar

pendidikan

tersebut

sebagai

dasar

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan
pendidikan nasional yang bermutu. Dengan demikian, delapan standar

30

tersebut mempengaruhi pengembangan kurikulum secara keseluruhan
termasuk di dalamnya implementasi kurikulum.
2.2. Pendidikan inklusif
2.2.1. Pengertian Pendidikan Inklusif
Berbagai macam pemahaman tentang pendidikan inklusif Stubbs
(2008, hlm 40) menyatakan “Inclusive education refers to a wide range of
strategies, activities and processes that seek to make a reality of the universal
right to quality, relevant and appropriate education.” Pengertian pendidikan
inklusif menurut Alimin dalam Sunardi dan Sunaryo (2011) menjelaskan
bahwa pendidikan inklusif merupakan proses dalam merespon keberagaman
kebutuhan perserta didik melalui peningkatan partisipati dalam belajar,
budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusifitas dalam pendidikan.
Senada dengan hal tersebut, pendidikan Inklusif menurut Smith (2015) adalah
penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum,
lingkungan, interaksi sosial dan konsep (visi-misi) sekolah. Melalui konsep
yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pendidikan
inklusif bukanlah pendidikan yang mengeklusifkan diri namun menerima
seluruh keberagaman dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodasi
seluruh keberagaman tersebut, sehingga seluruh peserta didik dan pendidik
maupun tenaga kependidikan turut serta berpartisipasi aktif di dalamnya.
Keberagaman menjadi kunci dalam pendidikan inklusif, dimana melalui
keberagaman yang ada, seluruh peserta didik dan pendidikan meresponnya
dengan baik sehingga terjadi peningkatan layanan pendidikan dan
menimbulkan kreatifitas untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang
sesuai bagi seluruh peserta didik dengan memberikan dukungan yang
diperlukan untuk mencapai standar yang tinggi.
Pendidikan Inklusif sering diidentikkan dengan disabilitas namun siswa
berbakat juga memerlukan penangannya yang berbeda karena memiliki ciri
khas dan kebutuhannya sendiri tidak dapat disamakan dengan penanganan
anak regular (Ainscow, 1999; Borders dkk, 2014). Pendidikan inklusif adalah
suatu sistem pendidikan yang sangat humanis, tidak membedakan peserta
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didik, menyamakan kedudukan dan hak mereka, serta menerima seluruh
keberagaman mereka untuk dapat memberikan hak pendidikan yang
berkualitas dan relevan. Berawal dari penerimaan terhadap keberagaman
peserta didik dengan melihat keberagaman sebagai sesuatu yang indah dan
baik sehinga mengahasilkan respon positif untuk saling memahami serta
saling membangun antar peserta didik sebagai manusia. Sekolah inklusif
dapat meningkatkan percaya diri PDBK karena penerimaan akan diri mereka
tanpa dibedakan, serta membantu sikap sosial bagi PDBK maupun peserta
didik umumnya. Westwood (2005) mengemukakan bahwa praktik
pendidikan inklusif didasari oleh perbedaan, perbedaan yang dimaksud bukan
hanya peserta didik reguler dengan peserta didik yang memiliki disabilitas
namun juga dengan peserta didik yang cerdas istimewa atau bakat istimewa.
Pendidikan inklusif memiliki karakteristik sebagai berikut (Garnida, 2015,
hlm 42):
•
•
•
•

Pendidikan inkusif adalah suatu proses yang terus berjalan untuk
merespon keberagaman peserta didik
Pendidikan inklusif terus berkembang untuk memperoleh cara
mengatasi berbagai hambatan belajar
Pendidikan inklusif membawa makna bahwa seluruh anak mendapat
kesempatan yang sama untuk hadir di sekolah, berpartisipasi dan
memperoleh hasil belajar yang bermakna
Pendidikan inklusif hadir bagi seluruh anak minoritas/golongan
marginal, dan yang membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam
belajar.

Sedangkan Giangreco & Doyle (1995) menyebutkan karakteristik pendidikan
inklusif adalah
•
•
•
•

Semua siswa disambut dalam kelas pendidikan umum di sekolah lokal
mereka.
Siswa dididik di kelas di mana jumlah mereka dengan dan tanpa
disabilitas sebanding dengan penduduk setempat.
Siswa dididik dengan teman sebaya dalam kelompok usia yang sama
tersedia bagi mereka yang tidak memiliki label disabilitas.
Siswa dengan berbagai karakteristik dan kemampuan berpartisipasi
dalam pengalaman pendidikan bersama sambil mengejar hasil
pembelajaran yang sesuai secara individu dengan dukungan dan
akomodasi yang diperlukan.
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•
•

•

Pengalaman pendidikan bersama terjadi dalam pengaturan yang
didominasi oleh orang-orang tanpa disabilitas (misalnya, kelas
pendidikan umum, situs kerja komunitas).
Pengalaman pendidikan dirancang untuk meningkatkan hasil
kehidupan yang dihargai secara individual bagi siswa dan karenanya
mencari keseimbangan individual antara aspek akademik / fungsional
dan sosial atau pribadi sekolah.
Pendidikan inklusif ada ketika masing-masing karakteristik yang
terdaftar sebelumnya terjadi setiap hari.

Merujuk pada karakteristik pendidikan inklusif yang tidak menolak
menerima keberagaman, namun merespon keberagaman dengan toleransi dan
menyikapinya dengan meminimalisir hambatan melalui berbagai cara yang
kreatif sehingga memunculkan potensi yang ada. Memberikan kesempatan
yang sama kepada sleuruh peserta didik untuk berkembang dan menunjukkan
potensinya, mendapatkan laynan yang benar dan sesuai dengan keutuhannya.
Melalui karakteristik pendidikan inklusif didapati pula prinsip
penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diambil dari Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Direktorat Pembinaan PKLK
Pendidikan Dasar, 2013) adalah:
a. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu
Indonesia memiliki wilayah yang luas, sehingga masih terdapat
wilayahwilayah yang belum memiliki akses pendidikan yang memadai.
Melalui pendidikan inklusif pemerataan pendidikan diharapkan dapat
terjadi karena sekolah wajib menerima seluruh peserta didik dengan latar
belakang, suku, agama, golongan, disabilitas apapun untuk mendapatkan
layanan pendidikan. Pendidikan inklusif harus turut meningkatkan mutu
pendidikan, melalui pengembangan kemampuan peserta didik engan
memberikan pendidikan yang relevan sesuai dengan kemampuan,
kebutuhan dan potensinya.
b. Prinsip keberagaman
Pendidikan inklusif terjadi karena menyadari bahwa peserta didik
memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda pada
masingmasing individu. Keberagaman dan perbedaan menjadi prinsip
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pada pendidikan inklusif karena pendidikan inklusif terjadi untuk
mengakomodasi keberagaman tersebut menjadi suatu potensi yang baik.
c. Prinsip kebermaknaan
Pendidikan inklusif haruslah memiliki makna, saat keberagaman yang
ada direspon dengan baik. Menciptakan suatu lingkungan yang saling
menghormati,

memahami,

mendukung,

ramah,

menerima,

dan

menghargai maka makna dari pendidikan inklusif menjadi nyata dalam
kehidupan ini.
d. Prinsip keberlanjutan
Pendidikan inklusif tidak bisa hanya berada pada salah satu jenjang saja,
namun terus berlanjut. Diawali dari pendidikan anak usia dini, sampai
dengan jenjang perguruan tinggi, seluruhnya memiliki sistem pendidikan
inklusif.
e. Prinsip keterlibatan.
Pendidikan inklusif identik dengan kolaborasi, dimana seluruh aspek
terkait saling terlibat untuk menyusun pembelajaran bagi peserta didik
yang beragam dan untuk mengembangkan potensi peserta didik.
Keterlibatan juga dimaksudkan bahwa seluruh peserta didik dengan
segala keunikannya turut serta terlibat dalam setiap kegiatan
pembelajaran yang ada tanpa diskriminasi.
Prinsip tersebut haruslah terdapat pada pendidikan inklusif, saat sistem
pendidikan inklusif mengabaikan salah satu prinsip maka akan menyebabkan
pendidikan inklusif tidak relevan dengan sifat-sifat inklusivitas yang
dibawanya.
Farid (2010) dan Garnida (2015) menyebutkan beberapa model
pembelajaran pada kelas inklusif di sekolah reguler. Terdapat 6 model
sebagai berikut:
a. Kelas reguler (inklusi penuh)
PDBK berada di kelas reguler sehari penuh dan mengikuti kurikulum
nasional tanpa perubahan.
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b. Kelas reguler dengan cluster
PDBK belajar dalam kelompok khusus namun berada di kelas reguler
bersama dengan peserta didik lain sehari penuh.
c. Kelar reguler dengan pull out
PDBK berada di kelas reguler dan belajar bersama peserta didik yang
lain, namun pada waktu-waktu tertentu PDBK belajar terpisah di kelas
khusus (ruang sumber) bersama guru pembimbing khusus (GPK).
d. Kelas Reguler dengan cluster dan pull out
PDBK belajar secara berkelompok di dalam kelas reguler, dan pada
waktu tertentu PDBK belajar di ruang khusus untuk belajar dengan GPK.
e. Kelas khusus dengan pengintegrasian
PDBK belajar dalam kelas khusus namun pada saat tertentu atau materi
tertentu PDBK belajar bersama di dalam kelas reguler dengan peserta
didik yang lain.
f. Kelas khusus penuh
PDBK belajar di kelas khusus sehari penuh di sekolah reguler, PDBK
berinteraksi dengan peserta didik reguler pada saat waktu bermain.
Melalui enam model pembelajara inklusi, setiap sekolah dapat menerapkan
model yang tepat dan terbaik sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan
serta kebijakan yang ada.
2.2.2. Tujuan Pendidikan Inklusif
Falsafah bangsa Indonesia tentang semangat bhineka tunggal ika,
bertujuan untuk menyatukan segala keberagaman suku, agama, dan budaya
tanpa meniadakan perbedaan itu sendiri. Falsafah tersebutlah turut mengawali
perjalanan pendidikan inklusif di Indonesia. Selain bertujuan untuk
menyatukan, dalam konteks pendidikan inlusif juga memiliki berbagai
tujuan. Garnida (2015, hlm 43) menyebutkan tujuan dari pendidikan inklusif
adalah:
•
•

Memberiknan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh anak untuk
mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kebutuhan.
Membantu mempercepat program wajib belajar
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•
•
•

Membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan menekan anak
tinggal kelas atau putus sekolah
Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman,
tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan lain
yang mengikuti dimana kebijakan tersebut adalah kewajiban negara
memberikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tidak
terkecuali.

Sedangkan berdasarkan pada Permendiknas No 70 Tahun 2009 Tentang
Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan
Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa menyebutkan bahwa
tujuan dari pendidikan inklusif adalah:
•

•

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta
didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial
atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya
Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai
keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik
berkebutuhan khusus.

Berdasarkan pada kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa
tujuan dari diselenggarakan pendidikan inklusif adalah untuk menciptakan
pendidikan yang ramah bagi seluruh anak tidak terkecuali. Menyediakan
pendidikan yang berkualitas, untuk menggali potensi setiap anak sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan anak.
2.2.3. Permasalahan Pada Pendidikan Inklusif
Pelaksaan pendidikan inklusif tidaklah mulus, masih memiliki kendala
karena melibatkan banyak aspek dan merupakan sistem pendidikan yang
masih tergolong baru dilaksanakan dibandingkan dengan pendidikan
segregatif yang telah sejak awal dilaksanakan. Bourke (2010) mengemukakan
bahwa kebijakan, prosedur dan struktur yang kurang mendukung untuk
mengembangkan pendidikan inklusif menjadi kendala dan membuat
pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi kurang terarah serta membuat guru
dan praktisi frustasi. Rose dkk. (2012) menyebutkan kendala dari sisi
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kurikulum dimana penerapan PPI tanpa kebijakan dari pusat yang jelas dapat
mengakibatkan ketidak konsistenan dalam pengembangan PPI dan
penggunaannya, dengan demikian kebijakan mengenai pengembangan PPI
diperlukan agar terjadi pemahaman yang seragam sehingga pelaksanannya
terarah dan konsisten. McCabe (2003) juga menyebutkan salah satu kendala
saat awal pelaksanaan pendidikan inklusif dimana guru pendidikan umum
khawatir bahwa menerima siswa penyandang cacat akan mengganggu
pencapaian yang siswa lain. Upaya yang dilakukan adalah memberikan
kesempatan peningkatan pemahaman dan kompetensi melalui pelatihan
pendidikan khusus dan menggunakan sekolah-sekolah pendidikan khusus
sebagai pusat sumber untuk guru kelas inklusif, sehingga guru dapat belajar
bagaimana mengajar siswa ABK.
Stubbs dalam Garnida (2015, hlm 56) merangkum dalam gambar
sebagai berikut.

Sikap Guru
Kualitas
Pelatihan
Yang
Rendah

Kurangnya
Alat Dan
Bahan
Pelajaran

Metode Dan
Kurikulum
Yang Kaku

Permasalahan
Pendidikan
Inklusif

Orang Tua
Tidak
Terlibat
Dukungan
Guru Dan
Pihak
Sekolah

Lingkungan
Yang Sulit
Diakses

Jumlah
Siswa DO
Dan
Mengulang

Gambar 2.1 Masalah Sistem Pendidikan Inklusif
Kendala pada pendidikan inklusif tidak hanya berbicara mengenai
salah satu aspek saja, namun merupakan suatu sistem yang saling mendukung
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satu dengan lain disetiap komponennya. Melalui berbagai kendala yang telah
disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala baik internal maupun
eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif. seperti
masalah kebijakan, dukungan lingkungan atau support sistem, serta
penerimaan dan kompetensi guru dalam layanan pendidikan inklusif.
2.2.4. Ketenagaan Pada Pendidikan Inklusif
Friend dan Bursuck (2015) menyebutkan tenaga profesional yang
terlibat pada pendidikan inklusif adalah guru pendidikan umum, guru
pendidikan khusus, psikolog, konselor, ahli terapi, pekerja sosial,
administator

(kepala

sekolah,

wakil

kepala

sekolah,

dan

ketua

yayasan/komite sekolah), dan spesialis lain tergantung dari kebutuhan peserta
didik. Masing-masing berperan dan memiliki tugas serta wewenang
tersendiri. Dalam pelaksanaannya di Indonesia ketenagaan yang terlibat
dalam pendidikan inklusif tidak jauh berbeda, seperti yang disebutkan dalam
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2013) terdapat
pendidik yaitu guru kelas, guru matapelajaran, dan GPK serta tenaga
kependidikan yang mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan di
sekolah seperti pustakawan, laboran, tenaga administrasi, dan tenaga
pendukung yang lain.
Keterlibatan

masing-masing

pelaksana

pendidikan

inklusif

memerlukan kolaborasi yang baik karena melaksanakan pendidikan inklusif
juga berarti membangun suatu sistem, dimana seluruhnya terlibat aktif dalam
mencapai tujuan pendidikan inklusif. Seperti yang dikemukakan Friend dan
Bursuck (2015) menyebutkan bahwa kolaborasi adanya upaya individu untuk
saling bekerja sama dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama,
dengan ciri-siri kolaborasi adalah sebagai berikut.
 Kolaborasi bersifat sukarela
 Dilandasi oleh kesetaraan
 Saling berbagi tujuan yang sama
 Tanggung jawab bersama untuk keputusan kunci
 Pertanggungjawaban bersama terhadap hasil
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 Berlandaskan pada sumber daya bersama
 Sesuatu yang bertumbuh
Ciri-ciri kolaborasi tersebut akan terlihat dari kerjasama yang baik antar
berbagai pihak yang terlibat. Pada pendidikan inklusif kolaborasi sangat
dibutuh karena melibatkan banyak ahli dan pendidik, sedangkan pada tahap
implementasi di kelas, kolaborasi dilakukan oleh 2 orang guru dalam satu
kelas yaitu guru reguler dan guru pendamping khusus, dengan demikian akan
terjadi team teaching dalam kelas inklusif. Goetz (2000) dalam PDST
Presentasi Seminar menyatakan pengertian team teaching adalah ‘…a group
of two or more teachers working together to plan, conduct and evaluate the
learning activities for the same group of learners’, pemahaman kata
kerjasama dari beberapa guru yang ada di dalam kelas yang menjadi kunci
utama dalam team teaching, tanpa adanya kerja sama atau pun kolaborasi
maka tidak akan terjadi mengajar secara tim namun mengajar masing-masing.
Terdapat berbagai model team teaching yang dikemukakan oleh
Soewalni dalam Sutopo (2011) sebagai berikut.
a. Semi team teaching
Pada model ini terdapat 3 tipe, yaitu
•

Tipe 1 : sejumlah guru mengajar mata pelajaran yang sama di kelas
yang berbeda. Perencanaan materi dan metode disepakati bersama.

•

Tipe 2 : satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah guru secara
bergantian dengan pembagian tugas, materi dan evaluasi oleh guru
masing-masing.

•

Tipe 3 : satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah guru dengan
mendesain siswa secara berkelompok.

b. Team teaching penuh
Pada model ini terdapat dua atau lebih guru yang mengajar di kelas yang
sama dan di waktu yang sama, masing-masing guru membawakan materi
yang berbeda namun seluruh perencanaan sampai dengan evaluasi dari
setiap materinya dilakukan dan disepakati bersama-sama.
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Team teaching menjadi salah satu ciri melaksanakan pembelajaran inklusif
untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada PDBK. Berbagai
tipe team teaching dapat dimanfaatkan disesuaikan dengan kebutuhan serta
kondisi yang terdapat disekolah masing-masing.

2.3. Kurikulum Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
2.3.1. Pengertian Kurikulum Adaptif dan Modifikasi Kurikulum
Kurikulum yang digunakan pada sekolah reguler adalah kurikulum
2013 tidak terkecuali bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seperti
yang disampaikan oleh Mudjito dkk. (2014) kurikulum yang digunakan pada
kelas inklusif pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum pada kurikulum
sekolah umum, namun bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK),
kurikulum yang ada perlu di sesuaikan atau dimodifikasi mengikuti
kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Kelas inklusif memiliki ciri
khas keberagaman yang sangat dominan, dengan demikian prinsip
fleksibilitas kurikulum akan terlihat. Kurikulum pada sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif adalah kurikulum yang adaptif atau fleksibel untuk dapat
disesuikan dengan kebutuhan PDBK. Pemahaman adaptif dan modifikasi
dalam pendidikan atau kurikulum seperti disampaikan oleh Valentin (2007,
hlm 133) yang menyatakan “adaption are things used to help a student better
engage in her or his environment and surroundings, while modifications are
changes made to enhance the curriculum-both are used to help the student
process information and learn”, hal senada dikemukakan juga oleh Friend
dan Bursuck (2015) menyebutkan bahwa sifat pembelajaran yang akomodatif
dan modifikatif merupakan hak bagi PDBK memperoleh pendidikan yang
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Kurikulum yang

akomodatif adalah kurikulum yang mampu menyesuaikan dengan
kemampuan PDBK, contohnya adalah PDBK mengikuti pembelajaran yang
sama di kelas reguler serta menerima materi yang sama, namun pada saat
melakukan pengerjaan soal bagi PDBK jumlah soal dikurangi atau
mengurangi kedalaman maupun keluasan suatu materi dikarenakan memiliki

40

hambatan kecerdasan. Sedangkan pembelajaran yang dimodifikasi suatu
pembelajara yang diubah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta
didik seperti suatu materi dihilangkan karena PDBK memiliki hambatan
pendengaran yang tidak memungkinkan untuk mempelajari materi tersebut.
Dari kedua konsep tersebut dapat disimpulkan sifat kurikulum bagi
kelas inklusif menggunakan kurikulum yang adaptif atau fleksibel.
Sedangkan

modifikasi

adalah

perubahan

yang

dilakukan

untuk

menyelaraskan kurikulum supaya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Kelas inklusif tetap berjalan dengan menggunakan kurikulum nasional
namun dilakukan penyesuaian bagi PDBK, artinya yang menyesuaikan
adalah pembelajaran itu sendiri, baik metode, alat/media pembelajaran, dan
lingkungan belajar, bukan siswanya yang menyesuaikan kepada kurikulum.
Terdapat 5 model dari kurikulum adaptif yang disebutkan pada Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2013, hlm 24) yang
dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai berikut:
 Model eskalasi: kurikulum bagi PDBK yang dinaikkan dari standar
kurikulum reguler diperuntukan bagi siswa CIBI (Cerdas Instimewa
dan atau Bakat Istimewa)
 Model duplikasi: kurikulum bagi PDBK sama seperti yang digunakan
pada kurikulum reguler
 Model modifikasi: kurikulum bagi PDBK dinaikkan atau direndahkan
,disesuaikan dengan kebutuhan PDBK
 Model substitusi: beberapa bagian kurikulum diganti dengan yang
kurang lebih setara
 Model omisi: beberapa bagian kurikulum ditiadakan karena tidak
memungkinkan untuk dilakukan oleh PDBK
Pada kurikulum terdapat 4 komponen yaitu tujuan, isi, metode, dan
evaluasi. Sari Rudiyati (2013) menjelaskan 16 kemungkinan dalam
adaptasi kurikulum bagi PDBK, apabila di simpulkan akan seperti bagan
sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Adaptasi Kurikulum
Komponen
Tujuan

Eskalasi
Menaikkan
tujuan
pembelajaran
atau tuntutan
pembelajaran

Duplikasi
Duplikasi
tujuan berarti
tujuan-tujuan
pembelajaran
yang
diberlakukan
kepada
anakanak pada
umumnya/reg
uler juga
diberlakukan
kepada siswa
berkebutuhan
pendidikan
khusus.

Modifikasi
Modifikasi
tujuan berarti
tujuan-tujuan
pembelajaran
yang ada dalam
kurikulum
umum dirubah
untuk
disesuaikan
dengan kondisi
siswa
berkebutuhan
pendidikan
khusus

Substitusi
Mengganti
tujuan
pembalajaran
yang terdapat
pada kurikulum
reguler dengan
sesuatu yang
lain.
Penggantian
dilakukan
karena hal
tersebut tidak
mungkin
dilakukan oleh
siswa
berkebutuhan
pendidikan
khusus, tetapi
masih
bisa
diganti dengan
hal lain yang
sebobot

Omisi
Meniada
suatu tujuan
pembelajara
n karen
atidak
memungkink
an untuk
dicapai oleh
PDBK

Isi

dnegna materi
reguler

uler juga
diberla -kukan
sama kepada
siswa-siswa
berkebu tuhan
pendidikan
khusus.

kondisi,
kebutuhan dan
kemampuan
PDBK

Mengganti isi
materi dengan
materi
lain
yang memiliki
bobot
yang
sama

Meniadakan
suatu materi
karena tidak
mungkin
untuk
dilakukan
oleh PDBK

Proses

Proses
pembelajaran
dengan
berbagai
metode yang
menuntut
peserta didik
untuk
mengeksploras
i materi.

Duplikasi
proses berarti
siswa
berkebutuhan
pendidikan
khusus men
jalani kegiatan
atau
pengalaman
belajar
mengajar yang
sama seperti
yang
diberlakukan
kepada
siswasiswa
pada
umumnya/reg
uler.

Metode atau
strategi
pembelajaran
umum yang
diberlakukan
untuk
siswasiswa
reguler tidak
diterapkan
untuk siswa
berkebutuhan
pendidikan
khusus. Jadi,
mereka
memperoleh
strategi
pembelajaran
khusus yang
sesuai dengan
kondisi

Mengganti
proses
pembelajaran
dengan proses
yang lain yang
memungkinka
n
untuk
dilakukan
terhadap
PDBK

Meniadakn
proses
pembelajara
n karena
tidak dapat
dilakukan
atau
diimplement
asikan
kepada
PDBK
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Komponen
Evaluasi

Eskalasi
Evaluasi akan
menyesuaikan
dan dapat
lebih beragam
di banding
dengan
evaluasi pada
peserta didik
reguler

Duplikasi
Evaluasi
berarti siswa
berkebutuhan
pendidikan
khusus
menjalani
evaluasi atau
penilaian yang
sama seperti
yang
diberlakukan
kepada
siswasiswa
pada
umumnya/reg
uler.

Modifikasi
Modifikasi
evaluasi,
berarti
ada
perbedaan
dalam sistem
penilaian hasil
belajar
yang
disesuaikan
dengan
kondisi,
kebutuhan dan
kemampuan
PDBK.
Dengan kata
lain evaluasi
bagi PDBK
berbeda dengan
siswasiswa
umum

Substitusi
Evaluasi yang
dilakukan
berbeda dengan
yang dilakukan
terhadap kelas
reguler,
namun dapat
menilai hal
yang
sama
yang dapat
diterapkan
kepada PDBK

Omisi
Meniadakan
suatu
evaluasi
karena tidak
dapat
diimplement
asikan
kepada
PDBK

Melalui bagan tersebut kita dapat lebih memahami modifikasi atau
adaptasi

pembelajaran

bagi

PDBK

yang

dirancang

dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, dengan
demikian kurikulum yang adapatif adalah kurikulum yang fleksibel dimana
kurikulum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta
didik, seperti yang dikemukakan oleh Davis dkk. (2004) penerapan
kurikulum adaptif yang lebih fleksibel dapat membantu peserta didik yang
memiliki kecepatan yang berbeda dalam belajar untuk dapat mengusai
kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kecepatan masing.
Terdapat beberapa cara untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian
untuk dilakukannya modifikasi kurikulum. Westwood (2005, hlm 146)
memberikan langkah-langkah mengadaptasi kurikulum sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Memilih subjek atau topik yang akan diajarkan
Mengidentifikasi spesifik konten yang dapat dimasukkan
Menyusun tujuan pembelajaran bagi mayoritas peserta didik di kelas
memutuskan cara pelajaran akan diatur dan dilakukan untuk sebagian
besar siswa
5. Mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan modifikasi bagi
format pelajaran umum
6. Memodifikasi tujuan bagi peserta didik, apabila perlu
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7. Menyiapkan adatasi yang dibutuhkan (seperti, penugasan yang lebih
pendek, buku teks yang lebih mudah, media yang lebih konkret)
8. Mengajarkan pelajaran, dan membuat perubahan tambahan yang
diperlukan saat mengajar
9. Memberikan bantuan tambahan kepada siswa tertentu sementara
pelajaran sedang berlangsung
10. Perencanaan metode yang tepat untuk menilai siswa yang belajar
berdasarkan tujuan dan sasaran
2.3.2. Pembelajaran pada Sekolah Inklusif
Pelaksanaan atau implementasi kurikulum diartikan sebagai
pembelajaran, Gagne & Briggs (1979, hlm 3) mengemukanan “instruction
is a human undertaking whose purpose is to help people learn...is a set of
events which affect learners in such a way that learning is facilitated”.
Pernyataan tersebut senada dengan Smaldino dkk. (2005, hlm 7) yang
menyatakan “Instruction is the arrangement of information and the
environment to facilitate learning. This may be done by the learner or the
instructor”. Melalui kedua konsep pembelajaran yang disampaikan oleh
kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu
kegiatan/aktivitas yang direncanakan dan disengaja dengan tujuan
membuat peserta didik belajar. Kegiatan yang direncanakan tersebut
terdiri dari berbagai informasi, metode, lingkungan yang disusun
sedemikian rupa agar tercipta lingkungan yang mendukung terjadinya
belajar pada peserta didik.
Pendekatan pembelajaran yang berlaku bagi Pendidikan Dasar di
Indonesia sesuai dengan Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa
satuan pendidikan dasar kelas I-VI menggunakan pendekatan saintifik
(saintific approach) dan pendekatan tematik terpadu agar pembelajaran
lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa (Rusman, 2015). Dengan
demikian pelaksanaan pembelajaran bagi siswa SD tidak terpisah antar
mata pelajaran namun disatukan oleh tema. Pembelajaran yang
dilaksanakan di kelas inklusif sesuai dengan peraturan yang berlaku
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menggunakan kurikulum 2013. Namun terdapat beberapa bagian yang
memungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhan peserta didik. Pembelajaran memiliki 5 komponen yaitu tujuan,
bahan/materi, strategi, media dan evaluasi pembelajaran yang saling
terintegrasi (Rusman, 2015).
a. Komponen tujuan adalah salah satu komponen yang sangat penting,
karena digunakan sebagai acuan menyusun komponen yang lain.
“Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang
diharapkan” (Sanjaya dan Andayani, 2016, hlm 46). Tujuan memiliki
level, seperti yang dikemukakan oleh Seller dan Miller (1985)
terdapat 3 tujuan, yaitu aim, goals, dan instructional objectives. Pada
penelitian ini, tujuan yang digunakan adalah tujuan pembelajaran,
dimana tujuan sudah spesifik mendefinisikan sikap yang harusdicapai
oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran dikembangkan dengan
melihat dari kurikulum yang ada, dalam pendidikan di Indonesia
tujuan tercantumkan di dalam standar kompetensi lulusan (SKL),
kemudian diturunkan menjadi Kompetensi Inti (KI) sebagai tingkat
kompetensi yang harus dimiliki di setiap tingkat pendidikan dasar dan
menengah untuk mencapai SKL. KI dibagi kedalam 4 dimensi, yaitu
sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Ranah
sikap, pengetahuan dan keterampilan ditekankan sebagai salah satu
bentuk bahwa pembelajaran harus menyeluruh dan komprehensif,
tidak hanya salah satu aspek yang ditekankan namun menekankan
pada keseluruhan aspek supaya terciptanya individu yang utuh.
Kemudian tujuan yang lebih spesifik terdapat pada tujuan
pembelajaran yang dicantumkan pada RPP.
Tujuan pembalajaran bagi PDBK dapat saja berbeda dengan peserta
didik reguler. Guru atau pengembang kurikulum memiliki pola pikir
untuk membuat 3 tujuan yang berbeda seperti yang disampaikan oleh
Westwood (2005, hlm 149) yang menyebutkan dalam “merencanakan
tujuan hendaknya memulai dengan

1) seluruh siswa mampu...,
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2)beberapa siswa mampu..., 3) beberapa siswa mungkin...”. dengan
menggunakan pola pikir seperti itu, maka tujuan yang dikembangkan
bagi PDBK akan lebih realistis.
b. Komponen bahan atau materi pada pembelajaran merupakan isi dari
pembelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik. Materi
atau bahan tersebut perlu diorganisasi supaya penyampain kepada
peserta didik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta
didik. pengorganisasin materi atau bahan dilakukan dengan
mempertimbangan pada scope, sequence, contunity, balance, dan
times. Secara garis besar bahan yang dikembangkan memikirkan
keluasan dan kedalam materi yang akan disampaikan, dan juga
memperhatikan urutan penyajiannya. Apakah urutan nya sudah benar
seperti apakah urutannya dari simple ke kompleks, perekuisit,
kronologis, atau keseluruhan yang menjadi bagian-bagian.
c. Strategi dalam pembelajaran merupakan salah satu komponen
pembelajaran yang membuat terjadinya interaksi antara kurikulum,
guru, peserta didik, lingkungan dan media serta evaluasi. Berisikan
metode dan cara penyampaian bahan kepada peserta didik dengan
menerapkan prinsip psikologi dan prinsip pendidikan bagi
perkembangan peserta didik. strategi pembelajaran yang berlaku pada
pendidikan di Indonesia menggunakan pendekatan saintifik pada
seluruh jenjang pendidikan dan bagi pendidikan dasar juga
menggunakan pendekatan tematik terpadu. Pendekatan saintifik
merupakan pendekatan pembelajaran yang diharapkan dengan
pendekatan tersebut pembelajaran dapat dilakukan dengan menarik,
kreatif, komunikatif, dan menantang siswa untuk berpikir dengan
eksplorasi dan elaboratif dan memotivasi siswa, karena pendekatan
saintifik

lebih

menekankan

pada

aktivitas

siswa

untuk

mengembangkan kreatifitas dan berpikir aktif. Pembelajaran saintifik
dilakukan dengan cara mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan
mengkomunikasi, biasa disebut dengan 5M. Langkah tersebut tidak
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prosedural

namun

disesuaikan

dengan

materi

dan

metode

pembalajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan
untuk mendukung pendekatan saitifik tersebut adalah model
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), model
pembelajaran berbasis proyek (project based learning), dan model
inquiry/discovery learning.
d. Komponen media pembelajaran, merupakan salah satu alat bantu
untuk mendukung pembelajaran agar lebih mudah dipahami atau
dimengerti oleh peserta didik, dengan demikian media pembelajaran
menunjang metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada
pendidikan dasar, yang menekankan pada pembelajaran sekonkret
mungkin, pemanfaatan media dibutuhkan dalam penyampaian materi.
Hamalik

(1986)

mengemukakan

bahwa

pemakaian

media

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan
rangsangan

kegiatan

belajar,

dan

bahkan

membawa

pengaruhpengaruh psikologis terhadap siswa. Dari pengertian
tersebut, maka media memiliki suatu peran tersendiri untuk
mendukung pembelajaran. dari pemahaman sistem belajaran maka
secara umum kedudukan media dalam sistem pembelajaran adalah
sebagai,

alat

bantu,

alat

penyalur

pesan,

alat

penguatan

(reinforcement), dan wakil guru dalam menyampaikan informasi
secara lebih teliti, jelas, dan menarik.
e. Komponen terakhir adalah evaluasi, evaluasi hasil pembelajaran
biasanya untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik
dengan menggunakan berbagai macam instrumen pengukuran. Pada
kurikulum 2013 evaluasi hasil belajar menekankan pada penilaian
otentik, dimana penilaian tersebut dilakukan secara menyeluruh.
Penilaian otentik tidak hanya menilai ranah pengetahuan saja, namun
juga menilai proses yang terjadi pada diri siswa, menilai sikap,
spiritual serta keterampilan peserta didik. Penilaian dapat dilakukan
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dengan menggunakan form sikap, portofolio, test, observasi maupun
penilaian proyek.
Sukinah dalam Pratiwi (2014) menyatakan bahwa perencanaan
penilaian hasil belajar, atau evaluasi peserta didik berkebutuhan
khusus di sesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan khusus setiap
individu atau anak. Dengan demikian penilaian autentik sangat tepat
untuk diterapkan bagi PDBK.
Setiap komponen pembelajaran memiliki fungsi masing-masing,
sehingga kelima komponen tersebut harus saling terintegrasi dan menjadi
penentu keberhasilan proses pembelajaran. Pembelajaran bagi kelas
inklusif, merupakan pembelajaran yang adaptif, yaitu pembelajaran yang
diadaptasi atau disesuaikan. Kurikulum 2013 yang digunakan di dalam
kelas, diadaptasi untuk disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan
peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian yang dilakukan adalah
dengan memodifikasi salah satu atau beberapa komponen pembelajaran.
2.3.3. Program pembelajaran individual
Pendidikan

inklusif

seperti

yang

telah

dibahas

sebelumnya

menggunakan kurikulum adaptif, dimana kurikulum bersifat fleksibel dan
menyesuaikan dengan kemampuan dan kebeutuhan PDBK. Glatthorn (2012)
mengemukakan bahwa penggunakan kata individualized program sama
dengan adaptive curricula. Penyebutan kurikulum adaptif pada pendidikan
khusus maupun pendidikan inklusif akan lebih mengarah kepada program
pendidikan/pembelajaran individual, yang dalam pembahasan atau kajian
teori secara luas lebih di kenal sebagai Individualized Education Program
(IEP), karena modifikasi kurikulum akan terlihat dalam dokumen PPI dan
dokumen PPI sebagai pedoman guru dalam melakukan pembelajaran di kelas
inklusif bagi PDBK.
Desain kurikulum bagi PDBK harus memperhatikan kebutuhan dan
karakteristik PDBK dengan mengembangkan Program Pembelajaran
Individual (PPI) untuk mengakomodasi kebutuhan PDBK (Garnida, 2005;
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Richards & Dooley, 2015). Istilah PPI diambil dari Individualize Education
Programe (IEP). Valentin (2007, hlm 131) menyebutkan “Individualized
Education Program (IEP) is a legal document that outlines the spesific
learning needs of the student and consequent adaptations to the curriculum
and physical environment that must be made to accomodate the child”.
Sedangkan Catagnus dkk. (2011, hlm 1) menyatakan “The IEP is a written
plan detailing a student’s special education goals, current edu-cational
performance, methods of assessment, and related services required to
individualize instruction”. Melalui kedua konsep tersebut dapat disimpulkan
bahwa IEP adalah suatu rencana pembelajaran bagi PDBK untuk dapat
mengakomodasi pendidikan PDBK dengan melihat dari kebutuhan dan
kemampuan masing-masing peserta didik. PPI berisikan tentang gambaran
peserta didik setiap individunya tentang kemampuan, hambatan yang
dimiliki, potensi dan lain sebagainya untuk kemudian menjadi dasar atau
acuan guru dan GPK merancang pembelajaran yang tepat di kelas baik dari
menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi bagi masing-masingmasing
PDBK. Sanjaya (2008) strategi pembelajaran individual dilakukan untuk
siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan dan keberhasilan pembelajaran
siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang bersangkutan.
Berdasarkan The US Code (PL.94-142), PPI memuat enam komponen
(Mercer & Mercer, 1989), yaitu :
a. Taraf kemampuan siswa saat ini
Memberikan gambaran dari

kemampuan peserta didik

seperti

karakteritsik peserta didik, hambatan yang dimiliki, tingkat kecerdasan,
potensi dan kepribadiannya sebagai dasar guru untuk menentukan
pelayanan pembelajaran yang tepat dalam mengakomodir kebutuhan
peserta didik. Identifikasi didapat dari hasil analisis assement terhadap
peserta didik yang dilakukan sebelum, dengan mengetahui sejauh mana
kemampuan peserta didik maka dapat dipertimbangkan materi, prosedur,
metode, teknik, dan alat bantu pelajaran yang sesuai.
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b. Tujuan umum yang akan dicapai (annual goal)
Sebuah pernyataan mengenai tujuan atau hasil akhir yang diharapkan
dapat dimiliki peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan
umum ini menjelaskan tentang kompetensi dan kemampuan baik
kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. Pengembangan tujuan
umum tetap bertolak kepada hasil assement dan taraf kemampuan dan
kebutuhan peserta didik supaya tujuan dapat dicapai.
c. Tujuan pembelajaran khusus (short-term objectives)
Merupakan beberapa pernyataan yang lebih rinci untuk mencapai tujuan
umum. Pernyataan tersebut menjelaskan tujuan pada setiap unit atau
tema yang dijabarkan dengan rumusan yang operasional, khusus, dapat
diamati, dan dapat diukur serta menunjukkan perubahan perilaku
d. Deskripsi tentang pelayanan pembelajaran
Gambaran tentang layanan pembelajaran yang akan diberikan kepada
peserta didik, dinyatakan dalam dokumen pembelajaran yang meliputi,
materi yang diberikan, prosedur strategi/metode yang digunakan untuk
menyampaikan materi, dan media/alat bantu pengajaran yang akan
digunakan untuk mempermudah pemahaman pengajaran. Melalui
gambaran tersebut baik guru maupun orang tua peserta didik dapat
memahami seperti apa layananan pembelajaran yang akan diberikan dan
sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan peserta didik mengacu
kepada komponen sebelumnya.
e. Waktu dimulainya kegiatan dan lamanya diberikan
Alokasi waktu merupakan rincian tentang berapa lama peserta didik
untuk dapat mencapai tujuan umum yang telah ditetapkan, yang
kemudian dirinci menjadi lama waktu yang dibutuhkan untuk
mempelajari suatu materi atau memberikan pelayanan pembelajaran.
f. Evaluasi
Evaluasi untuk menilai apakah tujuan telah tercapai dan sejauh mana
perubahan kognitif, afektif dan psikomor yang telah dimiliki peserta
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didik. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teknik
dan instrumen yang tepat. Penilaian autentik digunakan pada evaluasi
peserta didik untuk melihat kemampuan peserta didik secara
menyeluruh.
Mengembangkan PPI tidak sembarangan karena melibatkan banyak
ahli dan pemahaman yang benar tentang peserta didik (Rubel dkk, 2010),
prosedur pengembangan PPI yang dikemukakan oleh Joseph Valentin (2007,
hlm 132) yang menyebutkan proses pengembangan IEP memiliki 6 langkah
yaitu refferal, evaluation, determination of eligibility, development of the
IEP, implementation of the IEP, and Annual Review. Sedangkan Kitano dan
Kirby dalam Mulyono Abdurrahman (2012, hlm 36) menyebutkan lima
langkah dalam merancang PPI.
1.
2.
3.
4.

Membentuk tim PPI
Menilai kebutuhan anak
Mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek
Merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan 5. Menentukan
metode evaluasi untuk melihat kemajuan anak.

Setiap langkah tidaklah mudah dilakukan, guru harus mampu untuk
berkolaborasi dengan pihak terkait dan juga memiliki kompetensi dalam
mengembangkan PPI. Kompetensi guru menjadi hal yang penting dalam
merancang, melaksanakan dan mengevaluasi PPI didasari oleh pemahaman
akan pendidikan inklusif terlebih dahulu (Zachry Walker, 2016; Ema
Rahmawati, 2014)
Seperti yang telah diungkapkan oleh kedua ahli diatas bahwa sebelum
merancang PPI perlu dilakukan Assement terhadap PDBK agar dapat
memberikan pelayanan dan intervensi yang tepat, seperti yang diungkapkan
Dean (1996, hlm 24) Anak-anak dengan kebutuhan khusus, perlu
diidentifikasi sedini mungkin. Kode Praktik (DFE 1994c) mengemukakan
pola identifikasi dengan lima tahap:
•

tahap 1: guru kelas atau guru matapelajaran mengidentifikasi
kebutuhan pendidikan khusus anak dan berkonsultasi dengan
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koordinator pendidikan khusus di sekolah tersebut untuk melakukan
tindakan awal.
•

Tahap 2: Koordinator pendidikan khusus di sekolah mengambil
tanggung jawab utama untuk mengumpulkan informasi dan
mengkoordinasikan kebutuhan PDBK, dengan guru dan PDBK itu
sendiri.

•

Tahap 3: Guru dan koordinator pendidikan khusus didukung oleh
para spesialis dari luar sekolah dalam menangani PDBK.

•

Tahap 4: Otoritas pendidikan setempat mempertimbangkan
kebutuhan akan penilaian kebijakan dan, jika perlu membuat
penilaian multi-disiplin.

•

Tahap 5: Otoritas pendidikn setempat juga mempertimbangkan
kebutuhan akan pernyataan kebutuhan pendidikan khusus dan jika
sesuai, membuat pernyataan yang mengatur, memantau dan
meninjau kembali kebutuhan tersebut

Assement awal bagi PDBK juga tercantum dalam Perdirjen Dikdasmen No.
10/D/KR/2017 Tentang Struktur Kurikulum, KI-KD, dan Pedoman
Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus pada lampiran III tentang
Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khsusus menyatakan
identifikasi dan assement perlu dilakukan kepada PDBK untuk menggali
permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi masalah,
hambatan, keunggulan dan kebutuhan individu. Hasilnya digunakan untuk
memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan dengan berdasarkan
modalitas (potensi) yang dimiliki individu yang diperlukan dalam menyusun
program pembelajaran.
Setelah direncanakan dengan seksama, pada pelaksana program
pendidikan inklusif dilaksanakan sepenuhnya oleh guru di dalam kelas. Guru
memiliki peran yang sangat signifikan dalam implementasi kurikulum.
Seperti yang tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif (Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar, 2013) tenaga
pendidik di kelas terdiri dari guru kelas, guru matapelajaran, dan guru
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pembimbing khusus (GPK). Ketiga guru tersebut harus saling berkoordinasi
dan melakukan perannya dengan baik agar seluruh peserta didik terlayani
sesuai kebutuhan.
Penilaian untuk kelas inklusif menurut Garnida (2015) mengacu pada
pengembangan

kurikulum

yang

digunakan

bagi

PDBK,

apakah

menggunakan kurikulum reguler/umum, kurikulum modifikasi, atau
kurikulum individual. Ketiga kurikulum tersebut akan menghasilkan cara
penilaian yang berbeda. Sedangkan proses penilaian sesuai dengan
Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses menyatakan bahwa
penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik.
Merujuk pada Pedoman Penilaian Pendidikan Khusus (Direktorat Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, 2015) penilaian proses
pembelajaran bagi PDBK menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik
adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh, suatu penilaian yang
mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik
(Rusman, 2017). Penilaian otentik dapat dilakukan oleh guru itu sendiri
maupun berkoordinasi dengan guru lain secara tim. Pendidikan reguler
maupun pendidikan khusus menggunakan pendekatan penilaian otentik,
termasuk juga pendidikan inklusif supaya penilaian dilakukan secara utuh dan
menyeluruh
2.4. Kerangka Berpikir Penelitian
Pendidikan adalah hak bagi seluruh anak di Indonesia, dan pemerintah
berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada seluruh anak.
Sistem pendidikan inklusif merupakan suatu sistem pendidikan yang
humanis, karena menerima seluruh keberagaman peserta didik tanpa
membedakan, dan menciptakan sekolah ramah anak dimana seluruh anak
diberikan layanan pendidikan dengan baik. Kurikulum sebagai salah satu
komponen penting dalam pendidikan memliki keunikan tersendiri dalam
memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Kurikulum adaptif atau kurikulum yang disesuaikan menjadi salah satu cara

53

untuk melibatkan PDBK kedalam pembelajaran. Kurikulum dikembangkan
sesuai dengan kemampuan dan kondisi peserta didik sehingga mengakibatkan
kurikulum yang ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk memfasilitasi
pembelajaran bagi PDBK.
Kota Bandung sebagai salah satu kota yang telah mendeklarasikan
sebagai kota inklusif memiliki komitmen untuk menyelenggarakan
pendidikan inklusif pada tahun 2013. Jauh sebelumnya kota Bandung telah
membuat piloting project penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan
menggunakan 3 sekolah dasar negeri pada tahun 2002. Seiring berjalannya
waktu, pendidikan inklusif sudah terdapat di 131 sekolah dasar baik negeri
maupun swasta. Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa masih banyak
sekolah yang belum memahami tentang pendidikan inklusif serta bagaimana
memodifikasi kurikulum untuk memfasilitasi pembelajaran PDBK. Hasil dari
observasi yang dilakukan oleh peneliti pun didapati bahwa dari 3 sekolah
tersebut masih memiliki banyak kendala dalam implementasi kurikulum.
Melalui kondisi yang ada, peneliti ingin lebih mendalami model
implementasi kurikulum bagi sekolah penyelenggara pendidikan inkusif pada
lingkup Dinas Pendidikan Kota Bandung. Implementasi kurikulum diteliti
dengan melihat tentang pemahaman pendidikan dan tenaga kependidikan
akan konsep pendidikan inklusif, proses penyelarasan kurikulum bagi peserta
didik yang membutuhkan, melihat pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi,
dan mengetahui sejauh mana respon orang tua serta dampak yang dihasilkan
dari penyelenggaraan pendidikan inklusif. Faktor pendukung serta
penghambat juga menjadi salah satu bagian dari penelitian ini. Untuk
mendukung penelitian tersebut didukung oleh teori mengenai pengembangan
kurikulum dan pendidikan inklusif. Berikut bagan kerangka berpikir
penelitian.
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Gambar 2.2 Desain Penelitian

2.5. Proposisi Penelitian
Rendahnya tingkat pemahaman dalam menyelaraskan/modifikasi model
implementasi kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif di Kota
Bandung

BAB III

METODE PEN ELITIAN

METODE PENELITIAN
3.1. Perspektif Pendekatan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang model
implementasi kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif,
setiap proses yang direkam oleh penelitian serta data yang dikumpulan akan
dijabarkan atau dijelaskan secara rinci dengan menggunakan analisis induktif
yaitu, informasi dari lapangan yang bersifat spesifik dianalisis dan
dideskriptifkan sebagai gambaran umum atas kondisi lapangan. Analisis
induktif dilakukan karena peneliti memulai penelitian dengan mencari
informasi dari bawah atau melihat kondisi lapangan secara langsung, yaitu
sekolah sebagai pelaksana kurikulum. Sekolah piloting project sebagai
sekolah yang telah merintis pendidikan inklusif sejak awal dan dijadikan
sebagai rujukan menjadi objek utama penelitian ini serta melihat bagaimna
sekolah rujukan dapat memberikan imbas bagi sekolah lain untuk dapat
menyelenggarakan pendidikan inklusif dan bagaimana sekolah iimbas dapat
menerapkan pendidikan inklusif.
Melihat dari tujuan serta karakter penelitian ini, maka desain penelitian
yang digunakan pada penelitian ini menggunakan format deskriptif yang
bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi,
atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek
penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2013). Diawali dengan
mencari tahu tentang pemahaman pendidikan dan tenaga kependidikan
mengenai pendidikan inklusif, kemudian melihat proses penyelarasan
kurikulum kerena penyelarasan kurikulum diperlukan untuk memfasilitasi
PDBK, lalu melihat pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran
yang dilakukan disekolah. Untuk mengetahui hasil atau dampak yang
ditimbulkan dari pelaksanaan pendidikan inklusif perlu mencari tahu tentang
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respon orang tua serta dampak yang dirasakan oleh orang tua murid dari
penyelenggaraan pendidikan inklusif. Faktor pendukung serta penghambat
juga menjadi salah satu bagian dari penelitian ini.

Penelitian ini berorientasi pada proses, dimana setiap aktivitas atau
proses model implementasi kurikulum di setiap tahapan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dijadikan sebagai fokus penelitian.
Latar belakang atau setting yang direkam pada penelitian bersifat alami atau
natural tanpa intervensi apapun dari peneliti, setiap kejadian yang
berlangsung merupakan kejadian alami yang terdapat pada tempat penelitian
setiap harinya sehingga didapatkan data langsung terkait dengan pelaksanaan
kurikulum 2013 pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Merujuk
pada tujuan penelitian dan sifat penelitian yang menekankan pada proses serta
melihat aktivitas yang terjadi dilapangan secara natural atau dengan latar
belakang alami maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
(Moleong, 2017), sehingga data yang diperoleh merupakan data deskriptif
untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang bersifat alami sesuai
dengan kondisi yang ada tanpa dipengaruhi apapun.

3.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan pada lingkup dinas pendidikan kota
Bandung, dengan menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang
ditentukan dengan tujuan tertentu. “Salah satu ciri dari pengambilan sampel
pada penelitian kualitatif adalah purposive sampling karena sampel bertujuan
untuk menggali informasi dan memerinci kekhususan pada tema penelitian
sehingga tidak memungkin untuk dilakukan sampel acak” (Moleong, 2017,
hlm 224). Sampel pada penelitian ini memiliki kriteria sekolah yang memiliki
PDBK rata-rata 3 orang disetiap kelasnya, memiliki guru pendamping khusus
dan telah melakukan penyelarasan kurikulum. Kekhususan objek penelitian
ini menggunakan sekolah piloting project sehingga peneliti mengambil 3
sekolah yaitu, SDN Tunas Harapan , SDN 138 Gerlong, dan SDN 206 Putraco

57

Indah. Sekolah rujukan atau sekolah piloting project diambil sebagai sampel
dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah pengimbas,
dengan demikian apabila implementasi pada sekolah rujukan sudah baik
diharapkan sekolah imbas dapat mengikuti contoh dari sekolah rujukan
tersebut. Pertimbangan lain adalah sekolah tersebut telah merintis pendidikan
inklusif terlebih dahulu sehingga telah memahami segala kendala yang ada.
Setelah dilakukan permohonan izin dari ketiga sekolah tersebut, salah satu
sekolah yang dijadikan sampel adalah SDN 206 Putraco Indah dengan alamat
Jl. Rajamantri Kaler No. 25, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Sampel
pada penelitian kualitatif tidak dapat digeneralkan, masing-masing sekolah
akan memiliki karakteristik sendiri, namun dari sekolah ini, peneliti dapat
melihat model implementasi kurikulum pada sekolah penyelenggaraan
pendidikan inklusif pada lingkup Dinas Kota Bandung.
3.3. Parameter Penelitian
Pada penelitian ini, data didapat dari pengamatan langsung peneliti
yang dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung dilapangan, serta
informasi dari partisipan yang dapat memberikan data secara akurat, yaitu
dari unsur:
a) Kepala Sekolah
Sebagai pemimpin disekolah, kepala sekolah bertanggung jawab
sepenuhnya atas penyelenggaraan pendidikan inklusif disekolah. Kepala
sekolah memiliki informasi mengenai kebijakan serta berwenang
memberikan arahan bagi guru dan GPK, dengan demikian seluruh
pelaksaanaan

program

pendidikan

di

sekolah

berada

dalam

pengawasannya.

b) Wali Kelas (guru reguler)
Guru reguler sebagai guru yang mengajar di kelas merupakan pelaksana
kurikulum, dalam pendidikan guru merupakan ujung tombak pendidikan,
dengan demikian guru sebagai narasumber untuk mendapatkan data
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mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusif di kelas secara
langsung.
c) Guru pendamping khusus (GPK)
GPK memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan inklusif,
sebagai guru yang bertanggung jawab atas perkembangan pembelajaran
PDBK dan bekerjasama dengan guru reguler melakukan perencanaan
program pembelajaran yang tepat bagi PDBK.
d) Orang tua peserta didik
Orang tua dari peserta didik berkebutuhan khusus merupakan salah satu
narasumber yang merasakan dampak dari pelaksanaan kurikulum secara
langsung, dengan melihat perkembangan anak setiap harinya. Orang tua
dijadikan narasumber untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan
kurikulum pendidikan inklusif. Orang tua peserta didik reguler pun
dijadikan sumber data untuk melihat dampak bagi peserta didik reguler.
Jumlah masing-masing partisipan menyesuaikan dengan kondisi
sekolah dan ijin yang diberikan. Berikut jumlah partisipan disetiap
sekolahnya.
Tabel 3.1 Partisipan penelitian
Partisipan Penelitian

SDN 206 Putraco Indah

Kepala Sekolah

1 Orang

Guru Kelas

2 Orang

Orang Tua PDBK

2 Orang

Orang Tua Peserta Didik Reguler

2 Orang

Pada sekolah SDN 206 Putraco Indah, sebagai partisipan adalah Kepala
Sekolah, sementara unsur guru 2 orang dan orang tua murid 4 orang diambil
dari kelas atas dan kelas bawah. Jumlah partisipan sebanyak 6 orang.
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3.4. Teknik Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian
Pengumpulan informasi atau data pada penelitian yang menggunakan
pendekatan kualitatif adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan
studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti untuk
menggali informasi secara lengkap dan diharapkan dapat menemukan
informasi yang lebih luas serta rinci mengenai implementasi pembelajaran
kurikulum 2013 pada kelas inklusif melalui responden yang telah ditentukan.
Teknik observasi dilakukan peneliti untuk melihat secara langsung
bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran, melalui pengamatan pada latar
alami sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif maka peneliti dapat
menggali informasi secara lebih nyata dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Terakhir adalah analisis dokumen untuk melihat kesesuaian perencanaan
dengan pelaksanaan, serta dokumen evaluasi dan bukti bahwa kurikulum
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan PDBK. Setiap teknik pengumpulan
data memiliki perannya masing-masing dalam mengumpulkan data serta
menggunakan instrumen yang berbeda. Berikut teknik pengumpulan data dan
instumen penelitian yang akan digunakan.
a) Wawancara
Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun melalui media
elektronik lain yang bertujuan untuk mendapatkan data langsung
dengan responden. Wawancara secara mendalam memungkinkan
peneliti untuk mendapatkan penjelasan dan sebab-sebab lain yang dapat
diperoleh melalui berbagai pertanyaan yang telah dipersiapkan.
Instrumen yang digunakan adalah adalah pedoman wawancara
terstuktur dan memungkinkan untuk peneliti mengembangkan
pertanyaan

lebih

lanjut

untuk

mendapatkan

informasi

yang

menyeluruh. Wawancara langsung secara lisan akan dilakukan untuk
mendapatkan informasi langsung mengenai pemahaman pendidikan
inklusif,

prosedur

menyelaraskan

kurikulum

pada

program

pembelajaran bagi PDBK di kelas inklusif, implementasi kurikulum
pada kelas inklusif, pengembangan evaluasi hasil belajar, dampak, dan

60

mencari tahu tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat dan
mendukung penyelenggaraan pembelajaran inklusif.
b) Observasi
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh
peneliti, dengan menggunakan instrumen berupa catatan lapangan.
Pengamatan dibantu dengan menggunakan alat rekam berupa foto
maupun video untuk menangkap peristiwa yang terjadi dilapangan
secara

langsung.

Mengamati

kolaborasi

guru

melaksanakan

pembelajaran di kelas, interaksi dengan seluruh peserta didik,
pengelolaan kelas, dan dalam melakukan evaluasi hasil belajar terhadap
peserta didik.
c) Studi Dokumen
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi ini
adalah dengan meneliti dokumen kurikulum yang ada di sekolah
penyelenggara inklusif, seperti meneliti dokumen assement, program
tahunan, maupun program semester, silabus, RPP, dan daftar nilai hasil
belajar serta daftar lulusan peserta didik. Studi dokumnen dilakukan
untuk membuktikan keselarasan hasil wawancara dan sebagai bukti
telah melakukan prosedur yang baik, seperti analisis PDBK,
merencanan pembelajaran dan dokumentasi evaluasi hasil belajar
peerta didik. Instrumen yang digunakan pada teknik studi dokumen
adalah daftar cek.
Melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut, dihasilkan tiga
instrumen yang berbeda, ketiga instrumen tersebut divalidasi baik validasi isi
maupun validasi konstruk yang dilakukan oleh pakar atau expert judgement.
Melalui validasi pakar, instrumen tersebut dapat menggali data yang tepat
sesuai dengan topik penelitian.

3.6. Analisis Data
Analisis data merupakan hal penting untuk memperoleh temuantemuan
hasil penelitian dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.
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Analisis data dilakukan secara terus menerus baik ketika masih dalam tahap
pengumpulan data, maupun setelah data terkumpul seluruhnya. Dalam
melakukan analisisi data Menurut Miles dan Huberman (dalam Ali, 2014)
agar data itu memberi makna, dengan melalui langkah-langkah sebagai
berikut.
a) Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam
hal ini peneliti akan mengelola data dengan cara merangkum sebanyak
banyaknya data yang sudah dikumpulkan dan mencatat segala
permasalahan mengenai informasi-informasi yang berkaiatan dengan
implementasi manajemen kurikulum pendidikan karakter.
b) Displai Data
Displai data yang dilakukan dalam rangka mengorganisasi data dalam
suatu tatanan informasi yang padat atau kaya makna sehingga dapat
dengan mudah dibuat kesimpulan.
c) Kesimpulan dan Verifikasi
Berdasarkan hasil analisis data pada langkah reduksi data dan displai
data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan
verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan inilah yang
nanti dijadikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk
menjaga kevalidan sebuah data dan kesimpulan yang telah dibuat akan
dilakukan verifikasi dengan jalan melakukan pengecekan ulang dengan
melakukan triangulasi sumber data dimana pernyataan kepala sekolah,
guru dan orang tua murid saling mengkonfirmasi satu dengan yang lain
dan triangulasi metode, dalam pengumpulan data menggunakan metode
yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (Ali &
Asrori, 2014).
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3.7. Pengujian Keabsahan Data
Ali (2014) mengemukakan langkah-langkah yang dijalani dalam
penelitian kualitatif. Langkah-langkah tersebut adalah.
a) Merumuskan masalah riset
Perumusan masalah didasarkan pada latar belakang yang ada. Rumusan
masalah pada penelitian ini adalah untuk melihat model implementasi
kurikulum pendidikan inklusif pada aspek pemahaman pendidikan dan
tenaga kependidikan, perencanaan program pembelajaran bagi PDBK,
pelaksanaan pembelajaran, dampak pendidikan inklusi pada peseta didik,
respon orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta
faktor pendukung dan penghambat pada penyelenggaraan pendidikan
inklusif.
b) Menyusun bingkai kerja teoritis
Kajian teori terdapat pada bab II dimana kajian teori diangkat dari
variabel penelitian yaitu tentang konsep kurikulum, konsep pendidikan
inklusif, konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif dan konsep
kurikulum bagi pendidikan inklusif.
c) Melaksanakan riset untuk mengumpulkan data
Langkah ini adalah saat peneliti turun lapangan dengan berbekalkan
instrumen yang telah valid. Pada penelitian ini pengumpulan data
dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

d) Analisis data
Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian
data, dan verifikasi data. Tahapan ini akan menghasilkan data yang telah
diolah yang kemudian dianalisis dan disimpulkan sebagai hasil dari
penelitian yang dilakukan. Data yang telah diolah dan hasil analisis
merupakan data dan hasil yang siap disajikan.
e) Menyusun laporan
Laporan penelitian disusun sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas
Winaya

Mukti

(UNWIM)

dengan

SK.No.

026/ADK/FE-
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UNW/S1/V/2018,

tentang

Pemberlakuan

Pedoman

Penulisan

Skripsi/Tesis Program Sarjana (S-1) dan Magister (S-2) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti.
3.8. Rencana Jadwal Penelitian
Rencan observasi dan penelitian ke SDN 206 Putraco Indah yang beralamt
di jalan Rajamantri Kaler No.25, Kelurahan Tungga, Kecamatan Lengkong Kota
Bandung, akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November
2018

BAB IV

TEMUA N DAN PEM BAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian
Penelitia ini dilakukan di SDN 206 Putraco Indah, beralamat di Jalan
Rajamantri Kaler No.25 RT.14, RW.04, Kelurahan Turangga, Kecamatan
Lengkong Kota Bandung sebagai salah satu sekolah Piloting Projec pendidikan
inklusif di Provisi Jawa Barat sejak tahun 2003, Jumlah peserta didik seluruhnya
126 orang, 83 siswa diantaranya berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis, ada
yang mengalami hambatan perkebangan, sosial adaftif, komunikasi, motorik dan
hambatan akademik. Jumlah guru sebanyak 3 orang PNS, dan 5 orang guru
honorer, serta ditambah guru pendaping khusus (GPK) 3 orang, jumlah keseluruhan
sebanyak 10 orang guru dan 1 orang kepala sekolah.
Keadaan geografis sekolah cukup nyaman untuk proses KBM, karena jauh
dari hingar bingar kedaraan umum karena jauh dari jalan raya, dan faktor keselamat
peserta didik cukup aman, karena ada 2 pintu gerbang untuk masuk ke lokasi
sekolah, penghijaun di sekolah cukup baik sehingga SDN 206 Putraco mendapat
predikat sekolah ramah lingkungan atau sekolah hijau ( Adiwiyata ) tingkat
Provinsi Jawa Barat.
4.2. Penyajian Data
Berdasarkan hasil, wawancara, observasi dan studi dokumentasi, di SDN 206
Putraco Indah Bandung, terhadap subjek penelitian yaitu, kepala Sekolah, Guru
dan orangtua siswa, peneliti sampaikan hasilnya tersebut sebagai berikut :
4.1.1. Penyelarasan Kurikulum
Penyelarasan Model kurikulum dilakukan bagi PDBK di SDN 206
Putraco Indah, supaya dapat memberikan layanan akademik yang sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Pada aspek ini melihat dari
pengembangan perencanaan Model kurikulum atau dokumentasi
kurikulum yang dikembangkan oleh guru.
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Kepala sekolah mengemukakan sebagai berikut.
“Jadi kalau saya baca di silabus dan RPP guru, sudah ada yang
dimodifikasi sesuai dengan Kebutuhan dan potensi peserta didik,
dari mulai persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya, tapi masih perlu
penyempurnaan lagi “
Berdasarkan pada penyampaian guru adalah
“Kalau prota dibuat sama, kecuali RPP silabus, dibuat disesuaikan
dengan betuhan dan potensi PDBK yang berbeda, pada saat
pelaksanaan dilapangan untuk PDBK dibedakan.... pada awal proses
dilakukan secara klasikal dan setelah itu baru diberikan layanan
secara individual melayani seperti apa kebutuhan mereka,”
Dokumentasi

kurikulum

yang

ada

menunjukan

bahwa

secara

perencanaan tertulis terdapat modifikasi meskipn belum sempurna,
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru bahwa dokumen baik prota,
promes, silabus dan RPP

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, guru sudah mengembangkan
perencaan yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik,
meskipun belum sepenuhnya dilakukan secara adminitrasi, dikarena
banyaknya tugas guru, dan banyaknya peserta didik berkebutuhan khusus
yang ada di SDN 206 Putraco Indah, sehingga guru belum
memungkinkan untuk mengembangkan PPI sebagaimana seharusnya.
Seperti yang diungkapkan kepala sekolah terkait kendala penyelarasan
kurikulum
“SDM nya itu sangat kurang. Jadi ketika berbicara modifikasi,
adaptasi atau ada hal-hal yang lain yang baru tentunya guru sudah
keliatan capek, kewalahan, overload gitu klo disini, jadi kalau diliat
mah yah udah segini juga udah dilaksanakan dengan semampunya
yang ada.”
Meskipun tidak melakukan pengembangan dokumen untuk
menyelaraskan kurikulum, namun tetap dilakukan assement yang
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dilakukan oleh ahli saat penerimaan peserta didik baru. Seperti yang
dikatakan oleh wali kelas.
“Assement itu kan dilakukan diawal saat PPDB , mereka kalau
masuk sini diawajibkan membawa hasil assement/rekomendasi dari
Tim ahli seperti psikolog, terapi atau POKJA IKB, jadi kita tahu anak
ini kemampuannya sampai dimana , IQ nya berapa, kita tahu. ....
Secara tidak langsung ya kita kan juga melihat sepanjang
pembelajaran kemampuannya. Kita pantau langsung, saat dikasih
materi ini tidak bisa, ya coba diturunkan lagi berarti.”
Assement dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan awal
peserta didik dan hambatan apa yang dialami peserta didik.
4.1.2. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran di SDN 206 Putraco Indah, tidak lepas
dari model kurikulum yang dipakai merupakan bagian dari implementasi
apa yang telah dirancang dalam prota, promes, silabus dan RPP. Gambaran
mengenai pelaksaan kurikulum dilihat dalam beberapa aspek.
1) Materi pembelajaran
Materi pembelajaran yang diberikan di dalam kelas seperti yang
diungkapkan oleh kepala sekolah “Iya jadi begini, seperti yang sudah
saya jelaskan sebelumnya adanya yang disesuaikan materi ya”. Wali
kelas menyampaikan hal yang sama, bahwa terdapat penyesuaian
materi bagi PDBK.
“di kelas saya paling banyak PDBK nya, yang pertama saya
lakukan yaitu pemetaan berdasarkan kemampuan dasar hasil
dari identifikasi dan asesmen. Baru pelaksanaan pembelajaran
awalnya secara klasikal, setelah itu dilakukan individual untuk
menyelaraskan materi pembelajaran yang disesuikan dengan
kemampuan pesetta didik, yang dimodifikasi adalah
Indikatornya diturunkan bila PDBK tersebut secara akademik
mengalami kesulitan, atau kedalamannya materinya saja yang
dibedakan. Tema tetap sama, cuma pelaksanaannya dibedakan”
Orang tua PDBK yang sering menemani anaknya di dalam kelas juga
menyatakan hal yang senada
“Sama semua ya materinya”.
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2) Kegiatan pembelajaran
Kegiatan pembelajaran, terkait dengan apa yang dilakukan oleh
wali kelas dan GPK memberikan pelayanan di kelas. Kepala sekolah
mengemukakan kegiatan pembelajaran di kelas awalnya disamakan
secara klasikal terlebih dahulu dengan yang reguler dan kemudian
setalah itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dengan
layanan yang sifatnya dindividual.
“kalau di kelas guru memang mengajari sesuai dengan materi
reguler dulu, kemudian untuk PDBK dilihat mampu memahami
materi sampai dimana. Guru juga rata-rata sudah tahu ya
kemampuan mereka sejauhmana, sehingga nanti tesnya di
sesuaikan dan penjelasannya pun di sederhanakan bagi mereka.
Kemudian dengan adanya GPK ya kita sama-sama membantu
yang berkebutuhan khusus.”
Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah, wali
kelas pun melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan cara
klasikal.
“Kan saya mengajar secara klasikal dulu, setelah itu saya
kelompokkan itu tadi merekakan itu tidak harus mengejar
kurikulum. Misalkan hari ini tentang perkalian 5 itu untuk yang
reguler dan yang abu-abu tadi saya bilang. Palingan kita batasi
cuma sampai tiga sampai dua kan tetap perkalian. Lima kali
satu, atau lima kali dua.”
Seperti yang diungkapkan oleh orang tua sebagai berikut. “Pada saat
proses pembelajaran anak anak di gabung, disatukan semuanya,
baik yang reguler ataupun yang berkebutuhan khusus. Dalam
pengelompokan juga sama siapa aja tanpamelihat perbedaan dan
kemampuan anak-anak. kalau ada yang nanti sekelompoknya
ada helpernya, ya helpernya juga membantu, yang saya lihat ya
kerjasamalah semua, tidak dibedain.”
Pelayanan pendidikan tidak hanya terbatas pada pelayanan
akademik, namun juga non-akademik. Pada SDN 206 Putraco Indah
belum

memiliki

banyak

kegiatan

non-akademik

terutama

pengembangan binadiri atau kemandirian bagi PDBK, dikarenakan
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masih kurangnya SDM untuk mengembangkan kegiatan tersebut.
Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah
“Kalau untuk ABK nya disekolah ini belum ada yang khusus,
mengapa? Karena disini belum ada yang bisa melayani pure
ABKnya, terutama dibidang olah raga. Non akademik itu tadi
yah. saya sebetulnya ingin ada yang khusus, nah ini sedang
mencari dulu”
Dan hal senada juga disebutkan oleh orang tua PDBK
“kalau untuk program khusus untuk ABK nya belum ada
sepertinya”
“Kayaknya tidak ada ya, tapi karena ABK terlalu banyak ya, jadi
guru sepertinya fokus ke anak. kan anaknya kadang ada yang
larilari, ada yang kabur. Jadi untuk terapi seperti wicara, melatih
motorik sepertinya belum sampai kesitu Cuma sekolah
mereferalkan kepada tim ahli supaya ada progres yang
signifikan”
Pelayanan bagi PDBK masih sebatas pada pelayanan akademik, dan
orang tua PDBK memahami kondisi ini. Sedangkan untuk kendala
yang dihadapi saat pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pantauan
kepala sekolah adalah
“Seperti yang sudah bicarakan, kendala ada di SDM ya mbak,
dengan hanya wali kelas yang menghandle dan anak
berkebutuhan khusus dalam satu kelas cukup banyak, kalau ada
anak yang tantrum. Keluar-keluar dan orang tua yang tidak
menyediakan helper, jadi guru yang handle”
Faktor kurangnya SDM karena tidak seimbang terlalu banyaknya
PDBK dalam satu kelas menjadi kendala utama sehingga kepala
sekolah pun menekankan pada aspek ini. Seluruh guru sudah
berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dikarena juga
banyaknya PDBK dibanding peserta didik reguler mengakibatkan
perhatian dan tenaga serta waktu yang ada menjadi berfokus pada
PDBK supaya kebutuhannya terakomoodir.
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3) Pengelolaan kelas
Pengelolaan kelas dilakukan guru dengan tidak mengelompokkan
PDBK, namun PDBK disebar dan ditempat dengan peserta didik
reguler. seperti yang diungkapkan oleh wali kelas sebagai berikut.
“Sebenarnya kenapa kalau dikelompokan kelompokkan bangku itu
jangan, merekakan tidak akan berkembang. Ini kalau di kelas saya,
makanya kelas saya, pakai tutor sebaya, jadi yang reguler
mendampingi ABK, duduknya dirolling tapi teman sebangkunya
suka tetap. Tapi ABK juga bukan yang bener-bener di bawah. ABK
juga kan ada helpernya, mereka-mereka juga kan udah tantrum.
Kalau ABK yang masih bisa mengikutikan kita dampingi sama yang
reguler”
Bagi PDBK yang berat di kelas tersebut didampingi oleh helper. Saat
dilakukan pengamatan PDBK yang berat memang disediakan helper
oleh orang tua masing-masing, sedangkan yang sedang ditunggu oleh
orang tua atau kerabat di luar sekolah.
4) Media pembelajaran
Media pembelajaran diperlukan bagi pembelajaran PDBK,
seperti yang disampaikan oleh wali kelas yang membawa media
sebagai salah satu cara membantu PDBK untuk memahami
materinya.
“Saya juga kalau mengajar matematika suka pakai stik es,
supaya lebih mudah ya. Tetap saja kita mengajarkan itu sama,
cuma porsinya yang berbeda, kalau anak reguler bisa sampai
perkalian 9, mereka ini batesnya cuma sampai empat.
Tergantung gimana mereka mampunya. Rata-rata mereka sudah
bisa menulis, jadi saya ajarkan dimeja mereka itu ada garis
bilangan. Lidi-lidi nanti dijejer dan dimasukkan ke garis
bilangannya, terus setelah mereka mengisi ya mereka mengerti
meskipun harus selalu pakai alat bantu. Tapi ya itu masih harus
selalu diulang-ulang dan didorongdorong terus. .... Metode drill
kita pakai disni, tidak bosen untuk mengulan terus dan terus
...Media itu memang diutamakan untuk ABKnya, biar ABKnya
lebih paham. Kalau yang reguler biasanya diucapkan saja bisa.
jadi saya suka bawa pot, bawa tomat, paku atau apa sebisa
mungkin untuk mengkonkretkan.”
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5) Evaluasi hasil belajar
Evaluasi hasil belajar dibedakan yaitu PR atau penugasan
dengan uijan akhir semester atau ujian akhir tahun. Untuk pemberian
tugas atau PR seperti yang dikemukakan oleh guru adalah
“Tugas dan PR sama, kecuali ya matematika ya yang berbeda.
Jadi kadang itu kalau ngasih tugas papan tulisnya suka saya bagi
dua juga ya, ini kelompok sheril, sheril itu yang reguler, terus
yang ini kelompok irfan, irfan itu yang ABK ya, makanya saya
membuat soal itu dua. Cuma kalau pengetahuan ya gak bisa
dibagi
dua
ya,
paling saya
sederhanakan
saja
kalimatnya.....Kadang kalau untuk PR disamakan, karenakan
PR biasanya dibantu orangtuanya, kan orang tuanya pengennya
anaknya itu disamain aja. Cuman nanti pas pelaksanaan ulangan,
mereka tahu kalau anaknya juga dibedakan.”
Sedangkan untuk pelaksanaan ulangan atau ujian akhir baik
semster maupun tahun. Kepala sekolah mengungkapkan sebagai
berikut.
“ketika ulangan atau evaluasi mereka dibedakan. Gradenya
diturunkan gitu, bahkan jumlah multiple choicenya beda, kalau
dilihat dari evaluasi”
Lebih detail pelaksanaan ujian dijelaskan oleh wali kelas
“Cuman kalau ulangan tetap cuma ada dua, biasanya ada yang
dimeja saya ini karena mereka memang tidak tahu pasti, jadi kita
harus dampingi. Mereka yang oleh saya langsung dibaca, jadi
mereka itu sekali saya bacain mereka tahu maksudnya, kalau
yang sama helpernya dia punya teknik khusus untuk
membantunya....Jadi kalau saat PAS itu soal nya lebih
disederhanakan dalam kalimatmya, cara penyampaiannya yang
berbeda dan dibacakan opsinya hanya dua saja mungkin kalau
untuk yang ABK berat, kalau matematika yang benar-benar
berbeda ya. disesuaikan saja kemampuannya.....Ada yang
dibantu menulis oleh helpernya. Atau kadang ada yang bisa
menulis, cuma malas atau tidak bisa mengeja jadi dibantu
mendiktekan jawabnnya... makanya kadang helpernya saya
tuker kalau sedang ujian begitu. Misalkan ini helper si A, saya
tuker ke si B. di SDN 206 Putraco itu untuk anak ABK kalau
secara akdemik bisa mengikuti maka bisa ikut Ujian Nasioanl,
kalau secara akademik tidak mampu secara akademik maka ikut
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ujian sekolah saja soal dibuat oleh guru kelas dan divalidasi oleh
Tim dari dinas kota, pengawas dari sekolah, untuk melanjutkan
ke jenjang yang lebih tinggi anak ABK mempunyai kesempatan
yang sama melalui PPDB jalur PDBK”
6) Kolaborasi guru dengan GPK
Kondisi GPK pada sekolah ini baru bergabung dengan sekolah
selama 3 bulan. Dengan kondisi tersebut kepala sekolah memetakan
pekerjaannya sebagai berikut.
“Saya petakan itu mereka tidak stay di satu kelas, satu jadi
mereka harus mobile kesetiap kelas. Kedua dia itu tidak
berfungsi menjadi wali kelas, saya khawatir justru dengan
adanya dua GPK ini justru guru yang lama malah
mengandalkan, terutama dari guru yang S.1.nya bukan dari
PLB. Makanya saya jadwalkan mereka itu berdiskusi tentang
kebutuhan. ..... saya targetkan satu tahun itu ada dua, jadi saya
inginkan dalam 3 tahun kedepan itu ada 6 orang GPK. Kalau
sudah ada 6, jadi stay di tempat masing-masing sesuai SK. Kalau
saat ini ya saya petakannya mobile saja. Untuk membantu
teman-teman yang sudah kewalahan juga”
Dengan demikian GPK yang ada saat ini masih dalam tahap
membantu disetiap kelas untuk lebih mengenal situasi dan kondisi
sekolah dan setiap kelas mendapatkan jadwal masing-masing.
sedangkan untuk tugas yang diberikan kepala sekolah menyampaikan
sebagai berikut.
“Kalau saya katakan mengeksekusi, menilai, mengevaluasi saya
belum beri tugas itu, kenapa? Karena disini masih ada wali
kelas, nah jadi GPK ini membantu membimbing..... Jadi yang
mengajar seluruhnya itu wali kelas”
Wali kelas juga menyampaikan bahwa GPK lebih banyak ditugaskan
di kelas kecil.
“Kalau kelas atas itu jarang pakai GPK, biasanya kelas kecil
yang pakai GPK. Sekali-sekali ke kelas, kalau ada helpernya
tidak datang, GPK membantu.”
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Dengan demikian tugas GPK membimbing peserta didik, dan masih
dalam masa adaptasi dan mengetahui kondisi sekolah seperti yang
disampaikan oleh wali kelas. Untuk kerjasama atau koordinasi
dengan wali kelas baik-baik saja dan keberadaan GPK dirasakan
membantu wali kelas.
“Dan juga GPK nya baru ya, jadi saya juga belum banyak
berkoordinasi juga dengan mereka. Baru beberapa bulan. Jadi
mereka pun masih adaptasi ya, tapi ya lumayan ya, cukup
membantu keberadaan mereka”
4.1.3. Dampak
Setiap kegiatan atau sesuatu yang dilakukan akan memiliki dampak,
begitu pula dampak yang dirasakan di sekolah SDN 206 Putraco Indah
sebagai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dampak yang terjadi pada
diri peserta didik diketahui dari orang tua, dengan melihat dari 2 aspek
akademik dan non-akademik. Secara akademik peneliti mendapatkan
data baik secara lisan, dokumen maupun pengamatan. Berdasarkan hasil
wawancara orang tua ada yang mengungkapkan
“ada perkembangan atau progres secara sosial adaftif, di dalam
pelajarannya ada juga kemajuan walau hanya sedikit, karena kami
menyadari kemampuan anak kami.”
Sedangkan disisi lain terdapat orang tua yang tidak terlalu
memperhatikan akademik anaknya, karena tujuan disekolahkan adalah
untuk anaknya mampu bersosialisasi dengan baik. “jadi untuk materi
pelajaran saya agak sedikit mengabaikan yang penting anak nyaman
bersekolah, dan nyaman dengan lingkungan sekitarnya”
Sekolah terlihat lebih menekankan kepada aspek non-akademik
bukan kepada pengembangan potensi minat dan bakat namun lebih
kepada pengembangan sikap peserta didik, baik PDBK maupun reguler.
namun meskipun tidak terlalu berfokus pada pengembangan minat dan
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bakat, sekolah tetap mengukir prestasi seperti yang disampaikan oleh
kepala sekolah
“Bahkan kemarin waktu ada acara moment lomba tingkat gugus,
dikami ada yang berprestasi, padahal peserta didik berkebutuhan
khusus, dua orang autis lumayan juara ke tiga. Nah ini yang ada
harapan besar itu. Terus berenang di kolam renang batunuggal, ada
dari putraco juara ikut event juga. Jadi sebetulnya kalau secara
prestasi non akademik ada. Bahkan disini ada pemain film matahari
tertutup awan yang tunagrahita, nah itu kan berarti mampu secara
non akademik”
Secara sikap terdapat perubahan yang baik seperti yang diceritakan
oleh wali kelas dan orang tua PDBK.
“Iya anak disini semua udah tahu, kalau temannya ada yang kurang
dan butuh dibantu. Coba kalau sekolah lain gak mau, di bully malah
kata orang. Justru dengan cara ini malah mereka yang reguler jadi
lebih mengerti,...Sosialisasinya anaknya baik-baik saja....dulu kan
RS gak mau olahraga. Sekarang sudah mau. Jadi ya secara
kemampuan sosial ada peningkatan juga ya....anak-anak di sini kan
sopan-sopan meskipun abk tapi mereka juga kalau diajarin paham
ya” “dia sudah mulai paham adanya larangan, adanya perintah,
adanya instruksi, nah itu pelan-pelan sudah mulai masuk dalam
jiwanya dia”
Dampak non-akademik dirasakan juga oleh peserta didik reguler
adalah, orang tua yang merasakan perubahannya mengungkapkan
bagaimana anaknya berubah pada aspek sikap sosialnya
“Ya, kalau dulu teh ngeliat yang begitu (ABK), anak teh mepet
kesaya nyak. Sekarang mah enggak, biasa aja, karena tiap harinya
ketemu dan kenal kali ya, dan bahkan lebih empati suka membantu
PDBK yang mengalami kesulitan”
“jadi bisa mengajarkan anak untuk berbagi, tidak membedakan.
Kalau dulu kan kita tidak pernah kenal anak ABK ya jadi cenderung
menghindari, nah anak saya ini tidak ya, biasa saja, dia jadi
menyamakan berteman saja gitu. kalau saya tanya “gimana kak
disekolah?” Dia bilang “baik kok, gak apa-apa”, cuma ya itu aja ya
pas kelas 4 ini yang satu orang, mulai bikin dia risau pindah sekolah”
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4.1.4. Respon orang tua peserta didik
Repon orang tua yang bersentuhan langsung dengan peserta didik
setiap hari menunggu anaknya di sekolah mereka merasakan langsung
perubahan yang dialami oleh anaknya, memberikan alasan mengapa
menyekolahkan anaknya di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan
inklusif. Orang tua PDBK sejak awal sudah mengetahui mengenai
sekolah inklusif sebelumnya. berikut alasan yang dikemukakan.
“salah satunya info yang kita dapat info itu di Putraco ini, dan yang
menerima akhirnya putraco. Jarak dari rumah yang tidak terlalu jauh
itu ya Putraco....saya koordinasi dengan terapinya juga sih mbak.
Nah di sarankan juga oleh terapisnya supaya sekolahnya ke putraco.”
“Jadi dari sekolah yang lama, falki disuruh terapi karena gurunya
sudah angkat tangan juga ya........ akhirnya saya berpikir masukin
saja ke sini karena kakaknya juga dulu bersekolah disini
alhamdulillah sekarang sudah menjadi mahasiswa di salah satu
perguruan tinggi si kota bandung.”
Sedangkan bagi orang tua peserta didik reguler, saat awal ada yang
mengetahui dan ada yang belum mengetahui tentang sekolah inklusif.
berikut alasan mereka.
“semester 2 baru masuk dan yang nerima disekolah ini....Iya, sudah
tahu. Tapi ya dulu sebelum masuk saya juga nanya dulu sama ibuibu disini”
“Ya karena dekat dari rumah. Terus pas masukin itu, neneknya, saya
masih dicicalengka. Neneknya merasa sekolah ini paling dekat, gak
tahu juga kalau ini sekolah inklusif atau apa gitu, daftar aja. Pas
sudah masuk saya baru tahu”
Sama seperti orang tua PDBK, jarak yang dekat dari kediaman menjadi
salah satu alasan orang tua peserta didik reguler menyekolahkan anak di
sekolah ini.
Terkait pelayanan yang diberikan oleh sekolah, orang tua
berpendapat bahwa pelayanan pembelajaran yang dilakukan oleh guru
sudah baik, namun untuk sarana dan prasana masih ada yang berpendapat
kurang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh orang tua berikut ini.
“Kalau menurut saya ya, mereka kan disekolah inklusi itu kan sudah

75

terbiasa ya mengajar anak dengan kondisi seperti fikri, dari kelas satu
sampai dengan kelas enam, jadi kita sebagai orang tua yang punya anakanak ABK disitu merasa nyaman...Ya kan kesana kita juga bisa liat ya,
bangunannya seperti apa, sarana dan prasarananya seperti apa, untuk
keperluan sekolahnya juga ya mungkin masih minim ya, menurut saya”
“Bagus, baik semua, guru-guru nyak juga teh baik-baik, semua saling
kenal dan perhatian. Bapak kepala sekolah juga teh kalau kita ada
apaapa di jawab baik-baik gitu... Sarana juga cukup ya, sekolahnya
adem, ya fasilitasnya biasa aja, cukup”
“Ya baik ya, saya juga datang ke sekolah saat terima rapot atau saat
ada acara apa, dan baik-baik saja untuk layanan dari kepala sekolah,
gurunya juga baik”
Terkait dengan respon negatif yang diterima oleh orang tua atau
anak, sejauh ini memang orang tua merasakan ada respon negatif, namun
seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan sikap yang lebih baik
karena saling memaklumi.
“ya pernah, dari orang tua dari kadang-kadang juga ada dari teman
sekelasnya yang bilang FK nakal, berisik gitu....saya jelasin ke orang
tuanya langsung kalau anak saya itu tidak bermaksud seperti itu dan
mereka ya maklum.”
Tidak hanya orang tua PDBK saja yang pernah mendapat respon negatif,
namun orang tua peserta didik reguler juga mendapatkan kata yang
kurang mengenakkan karena memasukkan anak di sekolah inklusif
seperti yang diungkapkan oleh orang tua peserta didik reguler.
“Ya dari luar ya, jadi saat saya masukin anak ke sekolah ini, banyak
yang bilang “aduh jangan masukin anak ke Putraco, banyak yang
gini..gini..gini..” saya kasih tahu, “putraco itu tidak seperti yang anda
pikirkan, karena anak saya sekolah disini, alhamdulilah bagus” ya
gitu aja saya bilangnya. “ya kan inklusi” ya memang kenyataannya
begitu ya, jadi emang dari luar ya respon negatif dari luar tapi. Kalau
dari sini
ya baik-baik saja.”
Respon tersebut didapat karena masyakarat yang terdakadang masih
menganggap PDBK memiliki penyakit yang dapat menular atau PDBK
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memberikan contoh yang kurang baik. Bagi salah satu orang tua reguler
apabila terdapat masyarakat yang beranggapan demikian atau masih
takut menyekolahkan anaknya di skeolah ini, beliau menyampaikan
demikian.
“Ya kalau ada yang takut-takut kayak saya dulu, sekarang teh
disemangatin saya kasih tahu kalau bagus. Ya disini semua juga
tetangga, ada sodara ya alhamduliah semua baik-baik saja, itu mah
ketidak tauan aja”
Sedangkan dari kepala sekolah menyadari kekuranganya meskipun
selama ini belum pernah menerima laporan yang kurang baik atau negatif
dari orang tua peserta didik.
“Kalau respon negatif, insyaAllah tidak ada ya, cuman ya mungkin
kami belum maksimal ya untuk melayani anak berkebutuhana
khusus. Kalau tentang orang tua yang bilang mungkin anaknya
kurang diperhatikan karena gurunya sibuk dengan ABK kalau itu ada
ya. Ya saya berikan penjelasan ya kami memang terlalu overload di
kelas,”
Baik dengan adanya respon negatif atau tidak, orang tua murid
reguler tetap menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif dan setuju
terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti yang dikatakan
beliau. “Ya bagus ya, ada positifnya buat anak saya. Saya kan juga
mengajarkan ke anak untuk jangan membedakan harus sama-sama,
jangan membandingkan. Banyak positifnya ya. selama yang ABK nya
juga terkontrol.”
4.1.5. Faktor pendukung dan penghambat
Faktor pendukung serta penghambat pendidikan inklusif di SDN 206
Putraco Indah, dibagi kedalam faktor internal yaitu dari dalam sekolah
dan eksternal yang disebabkan dari luar lingkungan sekolah. Berikut
faktor internal yaitu,
1) Pimpinan
Pemimpin

memberikan

arti

yang

cukup

besar

dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusif, kepala sekolah memberikan
pernyataan bahwa kadisdik kota bandung memberikan perhatian bagi
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SDN 206 Putraco Indah, dengan memantau langsung PPDB pada
sekolah ini dan selalu berkoordinasi dengan baik.
“Kalau mendukung dari dinas pasti mendukung, memantau,
saya juga selalu koordinasi seperti PPDB tahun lalu langsung
dipantau oleh Kadisdiknya”
Sedangkan bagi guru, pemimpin adalah kepala sekolah, dan menurut
beliau walau kepala sekolah baru menjabat 1 tahun di SDN 206
Putraco Indah sangat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif
dengan salah satu usahanya adalah berusaha mencari dukungan ke
berbagai pihak, seperti dinas pendidikan kota bandung, kerja sama
dengan lembaga pendidikan, medis atau psikolog maupun mencari
dukungan ke masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh wali kelas
berikut ini.
“Kalau pimpinan juga mendukung, mengusahakan yang baik
bagi sekolah, mencari kerjasama ke luar”
2) Rekan sejawat
Untuk faktor rekan sejawat bagi kepala sekolah adalah guruguru di sekolah sebagai rekan sejawat sebagai sesama pendidik yang
turut memajukan sekolah.
“mendukung: sebagai kepala sekolah ya saya belajar sendiri
saja, membaca atau saya juga berdiskusi dengan guru-guru
disini, jadi bagaimana cara penanganannya, bagaimana solusi
anak yang memang tidak tertangani oleh kami itu pertama”
“Sebenarnya kalau rekan sejawat itu bagus ya mbak, disini itu
kekeluargaan sekali dan guru-gurunya itu nerima gitu, saya salut
sama mereka, mengajar kondisinya begini tapi ya happy aja ya”

3) Sumber daya manusia
Sumber daya manusia sejak awal memang selalu disebutkan
sebagai permasalahan, dalam artian bahwa kekurangan SDM
membuat sekolah kurang mampu memberikan layanan yang maksimal
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dengan menangani PDBK yang jumlahnya cukup banyak. Berikut
pernyataan kepala sekolah terkait SDM.
“Saya selalu berbicara SDM ya kurang, artinya bukan
kemampuannya, tapi jumlahnya, disini dengan 8 orang guru, 6
orang guru wali kelas, 2 guru bidang studi ditambah GPK 2, jadi
10 orang ini sangat kurang, dengan 80% siswanya berkebutuhan
khusus”
Sedangkan wali kelas melihat bahwa SDM memang kurang, SDM
yang dimaksud seperti keterlibatan ahli untuk memberikan pelayanan
bagi PDBK seperti psikolog, medis dan lain sebagainya. Berikut hasil
wawancara dengan wali kelas “ahli-ahli seperti psikolog seperti itu, ya
SDM ya yang jelasnya belum mencukupi seperti seharusnya”

4) Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasana sebagai salah satu penunjang pelaksanaan
pendidikan memiliki menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi
faktor penunjang atau penghambat. Berikut pernyataan kepala sekolah
dan wali kelas.
“kelas dan ruang sejauh ini cukup. Sekolah kita juga cukup asri
ya, kita ikuti untuk mendapat sekolah adiwiyata. Ya sejauh ini
untuk sarana dan prasanya yang kami butuhkan ruang dukungan
dan alatalat peraga atau alat edukasi yang lain juga perlengkapan
olah raga ya seperti bola yang seringkali hilang dibawa siswa”
“menurut saya sangat kurang fasilitas nya, tapi tidak dijadikan
suatu kendala yang berarti, kami tetap memberikan layanan
sesuai dengan kemampuan saya kami. Lalu anak yang kalau
tantrum itu, kan harusnya ada ruangan khusus untuk
menenangkan kembali dari tantrumnya,”
Sedangkan orang tua peserta didik memiliki pendapat bahwa
ketersedian sarana dan prasana sebagai berikut.
“Ya kan kesana kita juga bisa liat ya, bangunannya seperti apa,
sarana dan prasarananya seperti apa, untuk keperluan
sekolahnya juga ya mungkin masih minim ya, menurut saya”
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"Sarana juga cukup ya, sekolahnya adem, ya fasilitasnya biasa
aja, cukup.”
Sedangkan untuk faktor eksternal yang disebabkan oleh faktor dari
luar lingkungan sekolah adalah.

5) Kebijakan pemerintah
Kebijakan sebagai dasar pelaksaan pendidikan inklusif,
memiliki andil besar sebagai salah satu faktor yang mendukung
maupun menghambat. Berikut hasil wawancara dengan kepala
sekolah
“Kalau mengenai kebijakan itu atau aturan atau regulasi yang
mengenai pendidikan inklusif, hampir semua sudah
mendapatkan berbagai regulasi yang mengatur pendidikan
inklusi, bahkan sampai kemarin bulan april kota bandung yang
sudah siap-siap mengeluarkan perwal, tentang bagaimana suatu
sekolah yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus, itu
sudah diatur dalam perwal kota bandung mengenai pendidikan
inklusif atau melayani anak-anak berkebutuhan pendidikan
khusus. Ini sebuah regulasi yang memang sebagai dasar hukum
yang bisa disebut memberikan keleluasaan dalam penerimaan
peserta didik yang berkebutuhan khusus dikaitkan dengan itu
tadi permendiknas atau pun pergub yang mengenai pendidikan
inklusif tentunya berbanding lurus,”
Sedangkan bagi guru memiliki pendapat seperti yang diungkapkan
sebagai berikut
“menurut saya kebijakan dari pemerintah mengenai regulasi iya
bagus, tapi kalau mengenai kesejahteraan pembuat kebijakan
belum bisa berpihak pada sekolah inklusif, karena kalau di SLB
sudah jelas kesjahteraannya sudah lebih bagus, sedangkan di
Inklusif belum ada perlakuan khusus megenai hal itu, perlakuan
masih eksklusif”
6) Respon orang tua peserta didik
Orang tua memiliki peran yang penting dalam keberhasilan
pembelajaran. Berikut hasil wawancara kepala sekolah dan wali kelas
terkait dengan orangtua peserta didik.
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“Untuk dukungan orang tua sangat besar baik orang tua reguler
maupun yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka
membantu kebutuhan sekolah sebisa yang mereka mampu. Ya
kondisi orang tua sendiri sebenarnya rata-rata pedangang yang
berjualan sekitar sini, sedangkan orang tua yang memiliki
kebutuhan khusus datang dari jauh-jauh. Tapi mereka
mendukung setiap kegiatan dan membantu kebutuhan sekolah”
“orang tua murid itu sangat mendukung ya koordinasi juga
baik”
7) PPDB SD dan Jenjang berikutnya
PPDB menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat
maupun mendukung. Pada sekolah ini lebih banyaknya peserta didik
berkebutuhan khusus dibandingkan dengan peserta didik reguler
menyebabkan kurang imbangnya proporsi yang ada. Seperti yang
disampaikan oleh kepala sekolah.
“SDN 206 Putraco memang memberikan pelayanan bagi anakanak yang berkebutuhan khusus, namun ini karena pada saat itu
saya belum tahu bahwa disini itu ternyata lebih banyak ABKnya
dibanding kalau boleh disebut ya anak-anak regulernya. Nah ini
yang menjadikan sebuah tantangan, selain dari PPDB
dikarenakan juga banyak anak-anak berkebutuhan khusus dari
sekolah lain yang saat mereka tidak sanggup menangani dan di
sebut ABK kemudian direkomendasikan untuk pindah kesini”
PPDB adalah awal, sedangkan saat lulus penerimaan PDBK
pada jenjang SMP diterima dengan baik. Seperti yang disampaikan
oleh kepala sekolah.
“Saya baru satu tahun, dan dua tahun membantu kelulusan
disini, itu kebanyakan melanjutkan yang PDBK, bahkan banyak
yang masuk ke negeri kok. Nah, kayak kemarin itu hampir
semuanya anak berkebutuhan khususnya masuk ke
negeri...Kalau disini, mereka ingin melanjutkan, yang menjadi
kendala, jarak tempuh dari sekolah ke SMPnya. Jadi itu
kendalanya, akhirnya ya itu ada yang homeschooling, ada yang
boarding school. Ketika saya wawancara orang tuanya, ya itu
alasannya”
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8) Masyarakat
Masyarakat
penyelenggaraan

sekitar
pendidikan

memberikan
inklusif.

pengaruh
Kepala

pada
sekolah

mengungkapkan sebagai berikut
“Yang kurang mendukungnya itu disini yaitu kurangnya
pemahaman masyarakat lingkungan sekitar jadi mereka
menganggap sekolah ini, sekolah SLB, nah ini tentunya perlu
mengedukasi masyarakat melalui itu tadi, sosialisasi. ....saya
juga kerjasama dengan, kelurahan, kecamatan, dengan pak
Camat Lengkong untuk mengsosialisasikan tentang inklusif”
Melalui pemahaman akan faktor pendukung dan penghambat yang
ada, berikut merupakan masukan atau harapan bagi pendidikan inklusif
kedepannya.
“Jadi untuk pendidikan inklusif kedepannya tentu harus lebih
direncakan dengan sedemikan rupa, artinya dari SDM sampai
dengan sarana dan prasarananya harus sesuai dengan SOP. Harus
SOPnya itu gini, ketika ada yang berkebutuhan khusus disana itu ada
SDMnya psikolog, dokter anak, nah terus kurikulumnya seperti apa,
jadi harus direncanakan sedemian rupa. Dan yang terpenting
disekolah itu adanya network dengan sekolah luarbiasa, jadi harus
ada kerjasama dengan SLB. Yang saya maksud dengan perencanaan
itu ya kebijakan ya manejemen kepala sekolah”
“tolong diperhatikanlah untuk sarana dan prasarana, kemudian SDM
nya juga.”
4.3. Analisis Data

4.3.1. Penyelarasan Kurikulum
Penyelarasan Model kurikulum dilakukan bagi PDBK di SDN 206
Putraco Indah, supaya dapat memberikan layanan akademik yang sesuai
dengan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial adaftif peserta didik. Pada
aspek ini melihat dari pengembangan perencanaan Model kurikulum atau
dokumentasi kurikulum yang dikembangkan oleh guru. Kepala sekolah
mengemukakan sebagai berikut.
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“Jadi kalau saya baca di silabus dan RPP guru, sudah ada yang
dimodifikasi sesuai dengan Kebutuhan dan potensi peserta didik,
dari mulai persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya, tapi masih perlu
penyempurnaan lagi “
Berdasarkan pada penyampaian guru adalah
“Kalau prota dibuat sama, kecuali RPP silabus, dibuat disesuaikan
dengan betuhan dan potensi PDBK yang berbeda, pada saat
pelaksanaan dilapangan untuk PDBK dibedakan.... pada awal proses
dilakukan secara klasikal dan setelah itu baru diberikan layanan
secara individual melayani seperti apa kebutuhan mereka,”
Melalui pernyataan tersebut diatas, diketahui memang secara
dokumen perencanaan kurikulum sudah dilakukan modifikasi tetapi
masih belum sepurna perlu perbaikan lagi supaya lebih mengakoomodir
keberagaman peserta didik. Berdasarkan pada dokumen yang ada, guru
mengembangkan perencanaan model kurikulum berdasarkan pada
reguler adan PDBK.

Dokumentasi kurikulum yang ada menunjukan bahwa secara
perencanaan tertulis terdapat modifikasi meskipn belum sempurna,
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru bahwa dokumen baik prota,
promes, silabus dan RPP

Berdasarkan

pengamatan

yang

dilakukan,

guru

sudah

mengembangkan perencaan yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan
peserta didik, meskipun belum sepenuhnya dilakukan secara adminitrasi,
dikarena banyaknya tugas guru, dan banyaknya peserta didik
berkebutuhan khusus yang ada di SDN 206 Putraco Indah, sehingga guru
belum memungkinkan untuk mengembangkan PPI sebagaimana
seharusnya. Seperti yang diungkapkan kepala sekolah terkait kendala
penyelarasan kurikulum
“SDM nya itu sangat kurang. Jadi ketika berbicara modifikasi,
adaptasi atau ada hal-hal yang lain yang baru tentunya guru sudah
keliatan capek, kewalahan, overload gitu klo disini, jadi kalau diliat
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mah yah udah segini juga udah dilaksanakan dengan semampunya
yang ada.”
Melalui pernyataan tersebut memang menjadikan pengembangan
perencanaan bagi modifikasi kurikulum agak sulit dilakukan. Ketiadaan
tagihan untuk dokumentasi bagi pembelajaran individual menjadi salah
satu faktor yang membuat wali kelas tidak terlalu fokus mengembangkan
dokumen tersebut karena terlalu banyaknya PDBK di dalam kelas.
Meskipun tidak melakukan pengembangan dokumen untuk
menyelaraskan kurikulum, namun tetap dilakukan assement yang
dilakukan oleh ahli saat penerimaan peserta didik baru. Seperti yang
dikatakan oleh wali kelas.
“Assement itu kan dilakukan diawal saat PPDB , mereka kalau
masuk sini diawajibkan membawa hasil assement/rekomendasi dari
Tim ahli seperti psikolog, terapi atau POKJA IKB, jadi kita tahu
anak ini kemampuannya sampai dimana , IQ nya berapa, kita tahu.
.... Secara tidak langsung ya kita kan juga melihat sepanjang
pembelajaran kemampuannya. Kita pantau langsung, saat dikasih
materi ini tidak bisa, ya coba diturunkan lagi berarti.”
Assement dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan
awal peserta didik dan hambatan apa yang dialami peserta didik. Pada
saat pembelajaran dilakukan guru melihat kemampuan PDBK serta
potensi yang dimilikinya untuk dapat disesuaikan kembali materi yang
akan diberikan. Usaha yang dilakukan kepala sekolah saat ini adalah
sedang membangun kerjasama dengan beberapa universitas untuk dapat
memberi kesempatan bagi mahasiswanya menjadi GPK di sekolah ini,
dan kemudian menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar, kemudian
tenaga medis yang dibutuhkan serta psikolog untuk melakukan assement.
Melalui hasil wawancara yang dilakukan bahwa sekolah sedang
mengusahakan membangun sistem pendukung pelaksanaan pendidikan
inklusif.
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4.3.2. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan Pembelajaran di SDN 206 Putraco Indah, model
kurikulum merupakan bagian dari implementasi apa yang telah dirancang
dalam prota, promes, silabus dan RPP. Gambaran mengenai pelaksaan
kurikulum dilihat dalam beberapa aspek.
1) Materi pembelajaran
Materi pembelajaran yang diberikan di dalam kelas seperti yang
diungkapkan oleh kepala sekolah “Iya jadi begini, seperti yang sudah
saya jelaskan sebelumnya adanya yang disesuaikan materi ya”. Wali
kelas menyampaikan hal yang sama, bahwa terdapat penyesuaian
materi bagi PDBK.
“di kelas saya paling banyak PDBK nya, yang pertama saya
lakukan yaitu pemetaan berdasarkan kemampuan dasar hasil
dari identifikasi dan asesmen. Baru pelaksanaan pembelajaran
awalnya secara klasikal, setelah itu dilakukan individual untuk
menyelaraskan materi pembelajaran yang disesuikan dengan
kemampuan pesetta didik, yang dimodifikasi adalah
Indikatornya diturunkan bila PDBK tersebut secara akademik
mengalami kesulitan, atau kedalamannya materinya saja yang
dibedakan. Tema tetap sama, cuma pelaksanaannya dibedakan”
Melalui pernyataan tersebut disimpulkan bahwa materi yang
diberikan sama secara tema dan topik pembahasan, namun
disesuaikan kembali kedalaman materi yang diberikan. Orang tua
PDBK yang sering menemani anaknya di dalam kelas juga
menyatakan hal yang senada
“Sama semua ya materinya”.
Dengan

demikian

dapat

disimpulkan

bahwa

saat

pelaksanaan pembelajaran disamakan baik secara tema atau topik
pembahasan, hanya saja kedalaman materi atau indikatornya yang
berbeda.
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2) Kegiatan pembelajaran
Kegiatan pembelajaran, terkait dengan apa yang dilakukan oleh
wali kelas dan GPK memberikan pelayanan di kelas. Kepala sekolah
mengemukakan kegiatan pembelajaran di kelas awalnya disamakan
secara klasikal terlebih dahulu dengan yang reguler dan kemudian
setalah itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dengan
layanan yang sifatnya dindividual.
“kalau di kelas guru memang mengajari sesuai dengan materi
reguler dulu, kemudian untuk PDBK dilihat mampu memahami
materi sampai dimana. Guru juga rata-rata sudah tahu ya
kemampuan mereka sejauhmana, sehingga nanti tesnya di
sesuaikan dan penjelasannya pun di sederhanakan bagi mereka.
Kemudian dengan adanya GPK ya kita sama-sama membantu
yang berkebutuhan khusus.”
Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah, wali
kelas pun melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan cara
klasikal.
“Kan saya mengajar secara klasikal dulu, setelah itu saya
kelompokkan itu tadi merekakan itu tidak harus mengejar
kurikulum. Misalkan hari ini tentang perkalian 5 itu untuk yang
reguler dan yang abu-abu tadi saya bilang. Palingan kita batasi
cuma sampai tiga sampai dua kan tetap perkalian. Lima kali
satu, atau lima kali dua.”
Melalui penjelasan guru yang mengajar, seperti yang telah
disampaikan sebelumnya bahwa dilakukan pemetaan kemampuan
akademik peserta didik menjadi 4 kelompok, sehingga memudahkan
guru dalam menentukan kedalaman materi yang akan diberikan
kepada peserta didik.
Pembelajaan di kelas inklusif melibatkan seluruh peserta didik
di dalamnya. Dalam satu kelas meskipun menerima kedalam materi
yang berbeda, namun kegiatan pembelajaran dilakukan bersamasama.
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Seperti yang diungkapkan oleh orang tua sebagai berikut. “Pada saat
proses pembelajaran anak anak di gabung, disatukan semuanya,
baik yang reguler ataupun yang berkebutuhan khusus. Dalam
pengelompokan juga sama siapa aja tanpamelihat perbedaan dan
kemampuan anak-anak. kalau ada yang nanti sekelompoknya
ada helpernya, ya helpernya juga membantu, yang saya lihat ya
kerjasamalah semua, tidak dibedain.”
Hasil

pengamatan

yang

dilakukan

turut

mempertegas

pernyataan tersebut pembalajaran di kelas melibatkan seluruh
peserta didik. seperti saat kegiatan penguatan literasi, ataupun
kegiatan

pembiasaan

setiap

hari

dilakukan

bersama-sama

menghargai keberagaman, dan saat mengerjakan tugas di kelas
anak-anak saling berdikusi dengan temannya.
Pembelajaran di kelas sama seperti pada umumnya, seluruh
peserta didik baik reguler maupun PDBK mengikuti pembelajaran.
Pada saat kegiatan pendahuluan siswa menyiapkan kelas, kemudian
guru mengabsen dan kemudian membahas materi sebelumnya
dengan menanyakan kepada peserta didik beberapa pertanyaan
terkait topik hari kemarin. Peserta didik yang tahu, bahkan PDBK
sekalipun turut aktif memberikan jawaban dari setiap pertanyaan
yang dilontarkan oleh guru kelas. kemudian pada saat kegiatan inti,
guru menjelaskan materi sesuai dengan standar materi bagi reguler,
setelah selesai memberikan materi, guru kemudian memberikan soal
latihan dan guru beralih kepada PDBK untuk menjelaskan kembali
materi yang telah diajarkan dengan kedalaman materi yang berbeda
sesuai dengan kemampuan PDBK. setelah itu pada kegiatan
penutup, guru memberikan penguatan terhadap materi yang
diajarkan baik kepada peserta didik reguler dan PDBK.
Metode pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelas adalah
ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, menggunakan pendekatan
saintifik. Lainnya adalah seperti yang diungkapkan oleh guru dengan
menggunakan cara tutor sebaya. “pakai tutor sebaya, jadi yang
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reguler mendampingi ABK,”. Tutor sebaya dilakukan untuk
membantu bagi PDBK yang masih bisa mengikuti materi dapat
dibantu oleh temannya yang reguler. metode ini dipandang baik oleh
wali kelas karena akan menumbuhkan sikap saling membantu, dan
bagi reguler sekaligus untuk memperkuat materi yang telah
diketahuinya. Penempatan tempat duduk terkadang ditentukan oleh
wali kelas untuk mengatur posisi duduk yang tepat antara reguler
yang mampu membantu PDBK dengan kemampuan sedang. Untuk
PDBK yang berat, di kelas tersebut terdapat helper yang memang
disediakan oleh orang tua. Dari hasil studi dokumentasi guru tetap
menggunakan pendekatan saintifik, dan menggunakan metode
ceramah serta tanya jawab dan diskusi.
Pelayanan pendidikan tidak hanya terbatas pada pelayanan
akademik, namun juga non-akademik. Pada SDN 206 Putraco Indah
belum

memiliki

banyak

kegiatan

non-akademik

terutama

pengembangan binadiri atau kemandirian bagi PDBK, dikarenakan
masih kurangnya SDM untuk mengembangkan kegiatan tersebut.
Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah
“Kalau untuk ABK nya disekolah ini belum ada yang khusus,
mengapa? Karena disini belum ada yang bisa melayani pure
ABKnya, terutama dibidang olah raga. Non akademik itu tadi
yah. saya sebetulnya ingin ada yang khusus, nah ini sedang
mencari dulu”
Dan hal senada juga disebutkan oleh orang tua PDBK
“kalau untuk program khusus untuk ABK nya belum ada
sepertinya”
“Kayaknya tidak ada ya, tapi karena ABK terlalu banyak ya, jadi
guru sepertinya fokus ke anak. kan anaknya kadang ada yang
larilari, ada yang kabur. Jadi untuk terapi seperti wicara, melatih
motorik sepertinya belum sampai kesitu Cuma sekolah
mereferalkan kepada tim ahli supaya ada progres yang
signifikan”
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Pelayanan bagi PDBK masih sebatas pada pelayanan akademik, dan
orang tua PDBK memahami kondisi ini. Sedangkan untuk kendala
yang dihadapi saat pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pantauan
kepala sekolah adalah
“Seperti yang sudah bicarakan, kendala ada di SDM ya mbak,
dengan hanya wali kelas yang menghandle dan anak
berkebutuhan khusus dalam satu kelas cukup banyak, kalau ada
anak yang tantrum. Keluar-keluar dan orang tua yang tidak
menyediakan helper, jadi guru yang handle”
Faktor kurangnya SDM karena tidak seimbang terlalu
banyaknya PDBK dalam satu kelas menjadi kendala utama sehingga
kepala sekolah pun menekankan pada aspek ini. Seluruh guru sudah
berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dikarena juga
banyaknya PDBK dibanding peserta didik reguler mengakibatkan
perhatian dan tenaga serta waktu yang ada menjadi berfokus pada
PDBK supaya kebutuhannya terakomoodir. Hasil pengamatan di
kelas, guru memang lelah mengajar karena terkadang fokus
teralihkan saat ada PDBK yang tantrum atau berbuat sesuatu yang
kurang berkenan. Mendisiplinkan kelas sulit dilakukan karena tidak
adanya bantuan di kelas sehingga wali kelas terutama di kelas kecil
agak sedikit kesulitan mengatur peserta didiknya, terkadang karena
mendiamkan PDBK sehingga peserta didik reguler agak terabaikan.

6) Pengelolaan kelas
Pengelolaan kelas dilakukan guru dengan tidak mengelompokkan
PDBK, namun PDBK disebar dan ditempat dengan peserta didik
reguler. seperti yang diungkapkan oleh wali kelas sebagai berikut.
“Sebenarnya kenapa kalau dikelompokan kelompokkan bangku itu
jangan, merekakan tidak akan berkembang. Ini kalau di kelas saya,
makanya kelas saya, pakai tutor sebaya, jadi yang reguler
mendampingi ABK, duduknya dirolling tapi teman sebangkunya
suka tetap. Tapi ABK juga bukan yang bener-bener di bawah. ABK
juga kan ada helpernya, mereka-mereka juga kan udah tantrum.
Kalau ABK yang masih bisa mengikutikan kita dampingi sama yang
reguler”
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Bagi PDBK yang berat di kelas tersebut didampingi oleh helper. Saat
dilakukan pengamatan PDBK yang berat memang disediakan helper
oleh orang tua masing-masing, sedangkan yang sedang ditunggu oleh
orang tua atau kerabat di luar sekolah.
Pengelolaan kelas tidak hanya terkait dengan penempatan posisi
duduk, namun juga suasana yang dibangun di dalam kelas. Melalui
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, suasana yang dibangun di
dalam kelas merupakan pembelajaran yang tidak membedakan atau
memangdang

keberagaman

sebagai

suatu

perbedaan

yang

ditekankan. Suana pembelajaran dibangun dengan kebersamaan dan
melibatkan seluruh peserta didik. Wali kelas terus memberikan
motivasi dan memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan pelayanan
atau sikap yang diberikan dengan adanya PDBK menjadi lebih
ekslusif atau tidak, semuanya dipandang sama dan terlibat langsung
dalam pembelajaran dengan disesuaikan kemampuannya.
7) Media pembelajaran
Media pembelajaran diperlukan bagi pembelajaran PDBK,
seperti yang disampaikan oleh wali kelas yang membawa media
sebagai salah satu cara membantu PDBK untuk memahami
materinya.
“Saya juga kalau mengajar matematika suka pakai stik es atau
benda kongkrit lainnya sebagai mediaalat bantu belajar, supaya
lebih mudah ya. Tetap saja kita mengajarkan itu sama, cuma
porsinya yang berbeda, kalau anak reguler bisa sampai perkalian
9, mereka ini batesnya cuma sampai empat. Tergantung gimana
mereka mampunya. Rata-rata mereka sudah bisa menulis, jadi
saya ajarkan dimeja mereka itu ada garis bilangan. Lidi-lidi
nanti dijejer dan dimasukkan ke garis bilangannya, terus setelah
mereka mengisi ya mereka mengerti meskipun harus selalu
pakai alat bantu. Tapi ya itu masih harus selalu diulang-ulang
dan didorongdorong terus. .... Metode drill kita pakai disni, tidak
bosen untuk mengulan terus dan terus ...Media itu memang
diutamakan untuk ABKnya, biar ABKnya lebih paham. Kalau
yang reguler biasanya diucapkan saja bisa. jadi saya suka bawa
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pot, bawa tomat, paku atau apa sebisa mungkin untuk
mengkonkretkan.”
Dari dokumen RPP diketahui bahwa media yang digunakan
adalah buku teks, in focus, dan media penunjang lainnya. Melalui
hasil pengamatan media yang dipakai saat dilakukan observasi
adalah guru mengunakan buku, papan tulis, dan alat tulis standar,
serta media yang lain yang menunjang pada proses PBM. Saat
kegiatan literasi menggunakan pengeras suara, dan saat kegiatan
pesantren kilat menggunakan media proyektor untuk menampilkan
video dari leptop.

8) Evaluasi hasil belajar
Evaluasi hasil belajar dibedakan yaitu PR atau penugasan
dengan uijan akhir semester atau ujian akhir tahun. Untuk pemberian
tugas atau PR seperti yang dikemukakan oleh guru adalah
“Tugas dan PR sama, kecuali ya matematika ya yang berbeda.
Jadi kadang itu kalau ngasih tugas papan tulisnya suka saya bagi
dua juga ya, ini kelompok sheril, sheril itu yang reguler, terus
yang ini kelompok irfan, irfan itu yang ABK ya, makanya saya
membuat soal itu dua. Cuma kalau pengetahuan ya gak bisa
dibagi
dua
ya,
paling saya
sederhanakan
saja
kalimatnya.....Kadang kalau untuk PR disamakan, karenakan
PR biasanya dibantu orangtuanya, kan orang tuanya pengennya
anaknya itu disamain aja. Cuman nanti pas pelaksanaan ulangan,
mereka tahu kalau anaknya juga dibedakan.”
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pemberian
tugas dan PR bagi seluruh peserta didik tidak dilakukan pembedaan,
kecuali materi matematika yang dibedakan menjadi 2 bagian untuk
kelompok reguler dan PDBK yang masih dapat mampu mengikuti,
dan satu lagi PR untuk PDBK yang benar-benar jauh dari materi yang
ada. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pengamatan peneliti saat
di kelas, peserta didik diberikan tugas, bagi PDBK diberikan tugas
sesuai tema namun dipermudah atau hanya menuliskan beberapa soal
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saja tidak sampai seluruhnya. Dokumen yaitu tugas siswa terlihat
pada buku siswa yang diketahui diberikan soal yang berbeda
kedalamannya namun topik atau tema tetap sama.
Sedangkan untuk pelaksanaan ulangan atau ujian akhir baik
semster maupun tahun. Kepala sekolah mengungkapkan sebagai
berikut.
“ketika ulangan atau evaluasi mereka dibedakan. Gradenya
diturunkan gitu, bahkan jumlah multiple choicenya beda, kalau
dilihat dari evaluasi”
Lebih detail pelaksanaan ujian dijelaskan oleh wali kelas
“Cuman kalau ulangan tetap cuma ada dua, biasanya ada yang
dimeja saya ini karena mereka memang tidak tahu pasti, jadi kita
harus dampingi. Mereka yang oleh saya langsung dibaca, jadi
mereka itu sekali saya bacain mereka tahu maksudnya, kalau
yang sama helpernya dia punya teknik khusus untuk
membantunya....Jadi kalau saat PAS itu soal nya lebih
disederhanakan dalam kalimatmya, cara penyampaiannya yang
berbeda dan dibacakan opsinya hanya dua saja mungkin kalau
untuk yang ABK berat, kalau matematika yang benar-benar
berbeda ya. disesuaikan saja kemampuannya.....Ada yang
dibantu menulis oleh helpernya. Atau kadang ada yang bisa
menulis, cuma malas atau tidak bisa mengeja jadi dibantu
mendiktekan jawabnnya... makanya kadang helpernya saya
tuker kalau sedang ujian begitu. Misalkan ini helper si A, saya
tuker ke si B. di SDN 206 Putraco itu untuk anak ABK kalau
secara akdemik bisa mengikuti maka bisa ikut Ujian Nasioanl,
kalau secara akademik tidak mampu secara akademik maka ikut
ujian sekolah saja soal dibuat oleh guru kelas dan divalidasi oleh
Tim dari dinas kota, pengawas dari sekolah, untuk melanjutkan
ke jenjang yang lebih tinggi anak ABK mempunyai kesempatan
yang sama melalui PPDB jalur PDBK”
Melalui penjelasan tersebut, diketahui bahwa soal yang diberikan
pada pelajaran matematika berbeda, namun bagi materi yang lain
diberikan soal yang sama atau direndahkan konten nya dengan cara
penyampaiannya yang berbeda.
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Bagi PDBK yang memiliki helper ujian dibantu dibacakan atau
diarahkan oleh helper, sedangkan untuk PDBK yang masih dalam
kategori diatas, dibantu dibacakan soalnya oleh wali kelas. Melalui
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan ujian seperti
yang diungkapkan oleh wali kelas, dimana soal dibagikan dan
beberapa peserta didik diminta duduk dengan wali kelas dan
dibacakan soalnya, namun peserta didik tersebut tetap menjawab
soalnya sendiri tanpa bantuan.

6) Kolaborasi guru dengan GPK
Kondisi GPK pada sekolah ini baru bergabung dengan sekolah
selama 4 bulan. Dengan kondisi tersebut kepala sekolah memetakan
pekerjaannya sebagai berikut.
“Saya petakan itu mereka tidak stay di satu kelas, satu jadi
mereka harus mobile kesetiap kelas. Kedua dia itu tidak
berfungsi menjadi wali kelas, saya khawatir justru dengan
adanya dua GPK ini justru guru yang lama malah
mengandalkan, terutama dari guru yang S.1.nya bukan dari
PLB. Makanya saya jadwalkan mereka itu berdiskusi tentang
kebutuhan. ..... saya targetkan satu tahun itu ada dua, jadi saya
inginkan dalam 3 tahun kedepan itu ada 6 orang GPK. Kalau
sudah ada 6, jadi stay di tempat masing-masing sesuai SK. Kalau
saat ini ya saya petakannya mobile saja. Untuk membantu
teman-teman yang sudah kewalahan juga”
Dengan demikian GPK yang ada saat ini masih dalam tahap
membantu disetiap kelas untuk lebih mengenal situasi dan kondisi
sekolah dan setiap kelas mendapatkan jadwal masing-masing.
sedangkan untuk tugas yang diberikan kepala sekolah menyampaikan
sebagai berikut.
“Kalau saya katakan mengeksekusi, menilai, mengevaluasi saya
belum beri tugas itu, kenapa? Karena disini masih ada wali
kelas, nah jadi GPK ini membantu membimbing..... Jadi yang
mengajar seluruhnya itu wali kelas”
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Wali kelas juga menyampaikan bahwa GPK lebih banyak ditugaskan
di kelas kecil.
“Kalau kelas atas itu jarang pakai GPK, biasanya kelas kecil
yang pakai GPK. Sekali-sekali ke kelas, kalau ada helpernya
tidak datang, GPK membantu.”
Dengan demikian tugas GPK membimbing peserta didik, dan masih
dalam masa adaptasi dan mengetahui kondisi sekolah seperti yang
disampaikan oleh wali kelas. Untuk kerjasama atau koordinasi
dengan wali kelas baik-baik saja dan keberadaan GPK dirasakan
membantu wali kelas.
“Dan juga GPK nya baru ya, jadi saya juga belum banyak
berkoordinasi juga dengan mereka. Baru beberapa bulan. Jadi
mereka pun masih beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tapi
ya lumayan ya, cukup membantu keberadaan mereka”
Disimpulkan bahwa GPK masih menyesuaikan diri dan bertugas
untuk membimbing PDBK sekaligus beradaptasi dengan kondisi
sekolah untuk dapat dilakukan pelayanan pendidikan bagi PDBK
lebih baik lagi. Hasil pengamatan tentang GPK disekolah ini GPK
dalam kegiatan selalu dilibatkan untuk menimba pengalaman, terlihat
bahwa GPK membantu teknis kegiatan dan turut berada di tengah
peserta didik, GPK diminta membantu administrasi di sekolah, dan
juga dilibatkan dalam seluruh kegiatan di sekolah dalam rangka
pembelajaran dan adaftasi terhadap program dan lingkungan sekolah.

4.3.3. Dampak
Setiap kegiatan atau sesuatu yang dilakukan akan memiliki dampak,
begitupula di SDN 206 Putraco Indah, sebagai salah satu sekolah
penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dampak yang terjadi pada diri
peserta didik diketahui dari orang tua, dengan melihat dari 2 aspek
akademik dan non-akademik. Secara akademik peneliti mendapatkan
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data baik secara lisan, dokumen maupun pengamatan. Berdasarkan hasil
wawancara orang tua ada yang mengungkapkan
“ada perkembangan atau progres secara sosial adaftif, di dalam
pelajarannya ada juga kemajuan walau hanya sedikit, karena kami
menyadari kemampuan anak kami.”
Sedangkan disisi lain terdapat orang tua yang tidak terlalu
memperhatikan akademik anaknya, karena tujuan di sekolahkan adalah
untuk anaknya mampu bersosialisasi dengan baik. “jadi untuk materi
pelajaran saya agak sedikit mengabaikan yang penting anak nyaman
bersekolah, dan nyaman dengan lingkungan sekitarnya”
Sekolah terlihat lebih menekankan kepada aspek non-akademik
bukan kepada pengembangan potensi minat dan bakat karena
keterbatasan sarana dan prasarana penunjangnya, namun lebih kepada
pengembangan sikap peserta didik, baik PDBK maupun reguler. namun
meskipun tidak terlalu berfokus pada pengembangan minat dan bakat,
sekolah tetap mengukir prestasi seperti yang disampaikan oleh kepala
sekolah
“Bahkan kemarin waktu ada acara moment lomba tingkat gugus,
dikami ada yang berprestasi, padahal peserta didik berkebutuhan
khusus, dua orang autis lumayan juara ke tiga. Nah ini yang ada
harapan besar itu. Terus berenang di kolam renang batunuggal, ada
dari putraco juara ikut event juga. Jadi sebetulnya kalau secara
prestasi non akademik ada. Bahkan disini ada pemain film matahari
tertutup awan yang tunagrahita, nah itu kan berarti mampu secara
non akademik”
Secara sikap terdapat perubahan yang baik seperti yang diceritakan
oleh wali kelas dan orang tua PDBK.
“Iya anak disini semua udah tahu, kalau temannya ada yang kurang
dan butuh dibantu. Coba kalau sekolah lain gak mau, di bully malah
kata orang. Justru dengan cara ini malah mereka yang reguler jadi
lebih mengerti,...Sosialisasinya anaknya baik-baik saja....dulu kan
RS gak mau olahraga. Sekarang sudah mau. Jadi ya secara
kemampuan sosial ada peningkatan juga ya....anak-anak di sini kan
sopan-sopan meskipun abk tapi mereka juga kalau diajarin paham
ya” “dia sudah mulai paham adanya larangan, adanya perintah,
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adanya instruksi, nah itu pelan-pelan sudah mulai masuk dalam
jiwanya dia”

Melalui pernyataan tersebut diperkuat melalui hasil pengamatan dan
pengelaman peneliti saat melakukan observasi. Bahwa peserta didik di
SDN 206 Putraco Indah memiliki sikap yang sopan dan budaya yang
tidak membeda-bedakan merangkul perbedaan dengan kebersamaan.
Peneliti penangkap suasana sekolah yang kekeluargaan dan antar peserta
didik juga terlihat akrab saling bermain dan tidak memandang aneh atau
pun menghindari PDBK seolah olah semuanya sama tanpa terlihat
perbedaan antara PDBK dan siswa reguler.
Dampak non-akademik dirasakan juga oleh peserta didik reguler
adalah, orang tua yang merasakan perubahannya mengungkapkan
bagaimana anaknya berubah pada aspek sikap sosialnya
“Ya, kalau dulu teh ngeliat yang begitu (ABK), anak teh mepet
kesaya nyak seperti ketakutan. Sekarang mah enggak, biasa aja,
karena tiap harinya ketemu dan kenal kali ya, dan bahkan lebih
empati suka membantu PDBK yang mengalami kesulitan”
“jadi bisa mengajarkan anak untuk berbagi dan berempati , tidak
membedakan. Kalau dulu kan kita tidak pernah kenal anak ABK ya
jadi cenderung menghindari, nah anak saya ini tidak ya, biasa saja,
dia jadi menyamakan berteman saja gitu. kalau saya tanya “gimana
kak disekolah?” Dia bilang “baik kok, gak apa-apa”, cuma ya itu aja
ya pas kelas 4 ini yang satu orang, mulai bikin dia risau pindah
sekolah”
Pada umumnya berdampak positif, meskipun masih ada hal yang
ganjil hal itu wajar saja karena prosentasinya sangat kecil, dan bisa
ditolelir.

4.3.4. Respon orang tua peserta didik
Repon orang tua yang bersentuhan langsung dengan peserta didik
dan merasakan langsung perubahan yang dialami oleh anaknya, karena
setiap hari orangtua yang memeiliki anak ABK selalu datang dan
menunggui di sekolah, memberikan alasan mengapa menyekolahkan
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anaknya di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Orang
tua PDBK sejak awal sudah mengetahui mengenai sekolah inklusif
sebelumnya. berikut alasan yang dikemukakan.
“salah satunya info yang kita dapat info itu di Putraco ini, dan yang
menerima akhirnya putraco. Jarak dari rumah yang tidak terlalu jauh
itu ya Putraco....saya koordinasi dengan terapinya juga sih mbak.
Nah di sarankan juga oleh terapisnya supaya sekolahnya ke putraco.”
“Jadi dari sekolah yang lama, falki disuruh terapi karena gurunya
sudah angkat tangan juga ya........ akhirnya saya berpikir masukin
saja ke sini karena kakaknya juga dulu bersekolah disini
alhamdulillah sekarang sudah menjadi mahasiswa di salah satu
perguruan tinggi si kota bandung.”
Salah satu alasan adalah karena rekomendasi dari terapis PDBK yang
menyarankan untuk disekolahkan di sekolah Inklusif dan alasan jarak
yang terdekat dari rumah adalah sekolah ini ada juga yang di luar
kabupaten karena ada informasi dari luar sdn putraco bisa melayanai
PDBK dengan baik, dan juga ada saran dari terafi. Sedangkan alasan lain
karena kakaknya sudah terlebih dulu bersekolah di SD ini serta ada
progres yang lebih baik, sehingga orang tua sudah memahami dan
mengerti sekolah inklusif seperti apa, dan karena pertimbangan sekolah
inklusif lebih terbuka bagi seluruh peserta didik.
Sedangkan bagi orang tua peserta didik reguler, saat awal ada yang
mengetahui dan ada yang belum mengetahui tentang sekolah inklusif.
berikut alasan mereka.
“semester 2 baru masuk dan yang nerima disekolah ini....Iya, sudah
tahu. Tapi ya dulu sebelum masuk saya juga nanya dulu sama ibuibu disini”
“Ya karena dekat dari rumah. Terus pas masukin itu, neneknya, saya
masih dicicalengka. Neneknya merasa sekolah ini paling dekat, gak
tahu juga kalau ini sekolah inklusif atau apa gitu, daftar aja. Pas
sudah masuk saya baru tahu”
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Sama seperti orang tua PDBK, jarak yang dekat dari kediaman menjadi
salah satu alasan orang tua peserta didik reguler menyekolahkan anak di
sekolah ini.
Terkait pelayanan yang diberikan oleh sekolah, orang tua
berpendapat bahwa pelayanan pembelajaran yang dilakukan oleh guru
sudah baik, namun untuk sarana dan prasana masih ada yang berpendapat
kurang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh orang tua berikut ini.
“Kalau menurut saya ya, mereka kan disekolah inklusi itu kan sudah
terbiasa ya mengajar anak dengan kondisi seperti fikri, dari kelas satu
sampai dengan kelas enam, jadi kita sebagai orang tua yang punya anakanak ABK disitu merasa nyaman...Ya kan kesana kita juga bisa liat ya,
bangunannya seperti apa, sarana dan prasarananya seperti apa, untuk
keperluan sekolahnya juga ya mungkin masih minim ya, menurut saya”

“Bagus, baik semua, guru-guru nyak juga teh baik-baik, semua saling
kenal dan perhatian. Bapak kepala sekolah juga teh kalau kita ada
apaapa di jawab baik-baik gitu... Sarana juga cukup ya, sekolahnya
adem, ya fasilitasnya biasa aja, cukup”
“Ya baik ya, saya juga datang ke sekolah saat terima rapot atau saat
ada acara apa, dan baik-baik saja untuk layanan dari kepala sekolah,
gurunya juga baik”
Terkait dengan respon negatif yang diterima oleh orang tua atau
anak, sejauh ini memang orang tua merasakan ada respon negatif, namun
seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan sikap yang lebih baik
karena saling memaklumi.
“ya pernah, dari orang tua dari kadang-kadang juga ada dari teman
sekelasnya yang bilang FK nakal, berisik gitu....saya jelasin ke orang
tuanya langsung kalau anak saya itu tidak bermaksud seperti itu dan
mereka ya maklum.”
Tidak hanya orang tua PDBK saja yang pernah mendapat respon negatif,
namun orang tua peserta didik reguler juga mendapatkan kata yang
kurang mengenakkan karena memasukkan anak di sekolah inklusif
seperti yang diungkapkan oleh orang tua peserta didik reguler.
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“Ya dari luar ya, jadi saat saya masukin anak ke sekolah ini, banyak
yang bilang “aduh jangan masukin anak ke Putraco, banyak yang
gini..gini..gini..” saya kasih tahu, “putraco itu tidak seperti yang anda
pikirkan, karena anak saya sekolah disini, alhamdulilah bagus” ya
gitu aja saya bilangnya. “ya kan inklusi” ya memang kenyataannya
begitu ya, jadi emang dari luar ya respon negatif dari luar tapi. Kalau
dari sini
ya baik-baik saja.”
Respon tersebut didapat karena masyakarat yang terdakadang masih
menganggap PDBK memiliki penyakit yang dapat menular atau PDBK
memberikan contoh yang kurang baik, jadi di putraco lebih banyak ABK
nya dibanding siswa reguler. Bagi salah satu orang tua reguler apabila
terdapat masyarakat yang beranggapan demikian atau masih takut
menyekolahkan anaknya di skeolah ini, beliau menyampaikan demikian.
“Ya kalau ada yang takut-takut kayak saya dulu karena ketidak tauan
saja, sekarang teh disemangatin saya kasih tahu kalau bagus. Ya
disini semua juga tetangga, ada sodara ya alhamduliah semua baikbaik saja, itu mah ketidak tauan aja”
Sedangkan dari kepala sekolah menyadari kekuranganya meskipun
selama ini belum pernah menerima laporan yang kurang baik atau negatif
dari orang tua peserta didik.
“Kalau respon negatif, insyaAllah tidak ada ya, cuman ya mungkin
kami belum maksimal ya untuk melayani anak berkebutuhana
khusus. Kalau tentang orang tua yang bilang mungkin anaknya
kurang diperhatikan karena gurunya sibuk dengan ABK kalau itu ada
ya. Ya saya berikan penjelasan ya kami memang terlalu overload di
kelas, dan hal ini bisa saya maklumi karena jumlah ABKnya lebih
banyak di banding siswa reguler,”
Baik dengan adanya respon negatif atau tidak, orang tua murid
reguler tetap menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif dan setuju
terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti yang dikatakan
beliau. “Ya bagus ya, ada positifnya buat anak saya. Saya kan juga
mengajarkan ke anak untuk jangan membedakan harus sama-sama,
jangan membandingkan. Banyak positifnya ya. selama yang ABK nya
juga terkontrol.”
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4.3.5. Faktor pendukung dan penghambat
Faktor pendukung serta penghambat pendidikan inklusif di SDN 206
Putraco Indah, dibagi kedalam faktor internal yaitu dari dalam sekolah
dan eksternal yang disebabkan dari luar lingkungan sekolah. Berikut
faktor internal yaitu,
1) Pimpinan
Pemimpin

memberikan

arti

yang

cukup

besar

dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusif, kepala sekolah memberikan
pernyataan bahwa kadisdik kota bandung memberikan perhatian bagi
SDN 206 Putraco Indah, dengan memantau langsung PPDB pada
sekolah ini dan selalu berkoordinasi dengan baik.
“Kalau mendukung dari dinas pasti mendukung, memantau,
saya juga selalu koordinasi seperti pada saat PPDB tahun lalu
langsung dipantau oleh Kadisdiknya”
Sedangkan bagi guru, pemimpin adalah kepala sekolah, dan menurut
beliau walau kepala sekolah baru menjabat 1 tahun 8 bulan menjabat
di SDN 206 Putraco Indah, sudah sangat mendukung pelaksanaan
pendidikan inklusif dengan salah satu usahanya adalah berusaha
mencari dukungan ke berbagai pihak, seperti dinas pendidikan kota
bandung, kerja sama dengan lembaga pendidikan, medis atau psikolog
maupun mencari dukungan ke masyarakat, dan juga selalu mengikut
sertakan dalam berbagai iven baik di tingkat kecamatan ataupun
tingkat kota, Seperti yang disampaikan oleh wali kelas berikut ini.
“Kalau pimpinan juga mendukung, mengusahakan yang baik
bagi sekolah, mencari kerjasama ke luar dan mengikutsertakan
peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam ajang perlombaan
baik di tingkat kecamatan ataupun kota”
Dalam hasil wawancara diketahui bahwa aspek pemimpin menjadi
salah satu faktor pendukung dan tidak ada kendala atau hambatan dari
kepemimpinan yang ada saat ini, secara keseluruhan kepala sekolah
sangat mendukung dengan keberadaan layanan inklusi di sekolah ini.
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2) Rekan sejawat
Untuk faktor rekan sejawat bagi kepala sekolah adalah guruguru di sekolah sebagai rekan sejawat serta mitra sebagai sesama
pendidik yang turut memajukan sekolah.
“mendukung: sebagai kepala sekolah ya saya belajar sendiri
saja, membaca atau saya juga berdiskusi dengan guru-guru
disini, jadi bagaimana cara penanganannya, bagaimana solusi
anak yang memang tidak tertangani oleh kami itu pertama”
“Sebenarnya kalau rekan sejawat itu bagus ya mbak, disini itu
kekeluargaan sekali dan guru-gurunya itu nerima gitu, saya salut
sama mereka, mengajar kondisinya begini tapi ya happy aja ya”
Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapati bahwa rekan
sejawat menjadi teman atau mitra untuk tempat berdiskusi dan
menjadi seperti keluarga, saling mendukung dan memberikan
pengaruh positif. Sesuai dengan hasil pengamatan, terlihat bahwa
hubungan kekluargaan guru dan kepala sekolah serta orangtua siswa
seperti satu keluarga. Dapat disimpulkan bahwa pada aspek rekan
sejawat tidak ditemui faktor penghambat.
3) Sumber daya manusia
Sumber daya manusia sejak awal memang selalu disebutkan
sebagai permasalahan, dalam artian bahwa kekurangan SDM
membuat sekolah kurang mampu memberikan layanan yang maksimal
dengan menangani PDBK yang jumlahnya cukup banyak. Berikut
pernyataan kepala sekolah terkait SDM.
“Saya selalu berbicara SDM ya kurang, artinya bukan
kemampuannya, tapi jumlahnya, disini dengan 8 orang guru, 6
orang guru wali kelas, 2 guru bidang studi ditambah GPK 2, jadi
10 orang ini sangat kurang, dengan 80% siswanya berkebutuhan
khusus”
Sedangkan wali kelas melihat bahwa SDM memang kurang, SDM
yang dimaksud seperti keterlibatan ahli untuk memberikan pelayanan
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bagi PDBK seperti psikolog, medis dan lain sebagainya. Berikut hasil
wawancara dengan wali kelas “ahli-ahli seperti psikolog seperti itu, ya
SDM ya yang jelasnya belum mencukupi seperti seharusnya”

Hasil pengamatan yang dilakukan, memang terlihat bahwa
tenaga seperti GPK dibutuhkan. Wali kelas yang hanya seorang diri,
mengelola kelas dengan PDBK yang cukup banyak memang terlihat
sulit dan kurang efektif apabila tidak ada bantuan seperti helper atau
GPK. Beberapa PDBK memang diikuti oleh helper yang diberikan
oleh orangtuanya, namun bagi kebanyakan PDBK yang lain, belum
ada helper dan GPK yang tidak diam membantu di kelas, agak
menyulitkan dan kurangnya SDM menjadi salah satu penghambat
pembelajaran untuk menjadi efektif dan efisien.
4) Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasana sebagai salah satu penunjang pelaksanaan
pendidikan memiliki menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi
faktor penunjang atau penghambat. Berikut pernyataan kepala sekolah
dan wali kelas.
“kelas dan ruang sejauh ini cukup. Sekolah kita juga cukup asri
ya, kita ikuti untuk mendapat sekolah adiwiyata. Ya sejauh ini
untuk sarana dan prasanya yang kami butuhkan ruang dukungan
dan alat-alat peraga atau alat edukasi yang lain juga
perlengkapan olah raga ya seperti bola yang seringkali hilang
dibawa siswa”
“menurut saya sangat kurang fasilitas nya, tapi tidak dijadikan
suatu kendala yang berarti, kami tetap memberikan layanan
sesuai dengan kemampuan kami. Lalu anak yang kalau tantrum
itu, kan harusnya ada ruangan khusus untuk menenangkan
kembali dari tantrumnya,”
Sedangkan orang tua peserta didik memiliki pendapat bahwa
ketersedian sarana dan prasana sebagai berikut.
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“Ya kan kesana kita juga bisa liat ya, bangunannya seperti apa,
sarana dan prasarananya seperti apa, untuk keperluan
sekolahnya juga ya mungkin masih minim ya, menurut saya”
"Sarana juga cukup ya, sekolahnya adem, ya fasilitasnya biasa
aja, cukup.”
Terkait sarana dan prasana sesuai dengan hasil pegamatan dan
wawancara, dapat disimpulkan bahwa ruang kelas memiliki
kecukupan, yaitu ada 6 ruagn kelas, dengan bangku serta alat
mengajar standar seperti papan tulis meja guru dan papan absen atau
papan tugas peserta didik. terdapat toilet, ruang guru dan ruang
perpustakaan, namun bagi sekolah yang menyelenggarakan
pendidikan inklusif, sebaiknya terdapat ruang dukungan, yang dapat
diperuntukkan bagi PDBK yang tantrum untuk dapat ditenangkan,
atau sebagai ruang sumber bagi PDBK belajar terkait hambatan
yang dimiliki, dan masih kurangnya alat peraga atau mainan edukasi
bagi PDBK. Sedangkan lingkungan sekolah seperti yang
disampaikan oleh orang tua bahwa sekolah asri dan nyaman.
Sedangkan untuk faktor eksternal yang disebabkan oleh faktor dari
luar lingkungan sekolah adalah.
5) Kebijakan pemerintah
Kebijakan sebagai dasar pelaksaan pendidikan inklusif,
memiliki andil besar sebagai salah satu faktor yang mendukung
maupun menghambat. Berikut hasil wawancara dengan kepala
sekolah
“Kalau mengenai kebijakan itu atau aturan atau regulasi yang
mengenai pendidikan inklusif, hampir semua sudah
mendapatkan berbagai regulasi yang mengatur pendidikan
inklusi, bahkan sampai kemarin bulan april kota bandung yang
sudah siap-siap mengeluarkan perwal, tentang bagaimana suatu
sekolah yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus, itu
sudah diatur dalam perwal kota bandung mengenai pendidikan
inklusif atau melayani anak-anak berkebutuhan pendidikan
khusus. Ini sebuah regulasi yang memang sebagai dasar hukum
yang bisa disebut memberikan keleluasaan dalam penerimaan
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peserta didik yang berkebutuhan khusus dikaitkan dengan itu
tadi permendiknas atau pun pergub yang mengenai pendidikan
inklusif tentunya berbanding lurus,”
Sedangkan bagi guru memiliki pendapat seperti yang diungkapkan
sebagai berikut
“menurut saya kebijakan dari pemerintah mengenai regulasi iya
bagus, tapi kalau mengenai kesejahteraan pembuat kebijakan
belum bisa berpihak pada sekolah inklusif, karena kalau di SLB
sudah jelas kesjahteraannya sudah lebih bagus, sedangkan di
Inklusif belum ada perlakuan khusus megenai hal itu, perlakuan
masih eksklusif”
Dari masukan partisipan dapat disimpulkan bahwa kebijakan
yang ada sudah mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif dan
dianggap saling terkait satu sama lain secara garis besar. Disisi lain
bagi guru sebagai pelaksana di sekolah Pemerintah belum bisa ada
keberpihakan dalam hal kesejahteraan memiliki pendapat bahwa
masih terdapat kekurangan yaitu kebijakan yang ada masih kurang
menyentuh pada perhatian khusus baik bagi guru atau bagi sekolah,
masih bersifat eksklusif.
8) Respon orang tua peserta didik
Orang tua memiliki peran yang penting dalam keberhasilan
pembelajaran. Berikut hasil wawancara kepala sekolah dan wali kelas
terkait dengan orangtua peserta didik.
“Untuk dukungan orang tua sangat besar baik orang tua reguler
maupun yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka
membantu kebutuhan sekolah sebisa yang mereka mampu. Ya
kondisi orang tua sendiri sebenarnya rata-rata pedangang yang
berjualan sekitar sini, sedangkan orang tua yang memiliki
kebutuhan khusus datang dari jauh-jauh. Tapi mereka
mendukung setiap kegiatan dan membantu kebutuhan sekolah”
“orang tua murid itu sangat mendukung ya koordinasi juga
baik”
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Melalui hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua
memiliki respon positif, mendukung kelancaran pembelajaran bagi
anak-anaknya dan berkoordinasi dengan baik dengan wali kelas.

9) PPDB SD dan Jenjang berikutnya
PPDB menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat
maupun mendukung. Pada sekolah ini lebih banyaknya peserta didik
berkebutuhan khusus dibandingkan dengan peserta didik reguler
menyebabkan kurang imbangnya proporsi yang ada. Seperti yang
disampaikan oleh kepala sekolah.
“SDN 206 Putraco memang memberikan pelayanan bagi anakanak yang berkebutuhan khusus, namun ini karena pada saat itu
saya belum tahu bahwa disini itu ternyata lebih banyak ABKnya
dibanding kalau boleh disebut ya anak-anak regulernya. Nah ini
yang menjadikan sebuah tantangan, selain dari PPDB
dikarenakan juga banyak anak-anak berkebutuhan khusus dari
sekolah lain yang saat mereka tidak sanggup menangani dan di
sebut ABK kemudian direkomendasikan untuk pindah kesini”
Banyaknya PDBK dibanding peserta didik reguler salah satunya
dikarenakan saat PPDB sekolah banyak menerima PDBK yang
melebihi kuota dan kemudian juga rekomendasi sekolah lain yang
belum siap menerima PDBK yang kemudian diserahkan kepada SDN
206 Putraco Indah karena dianggap dapat menangani dan label
sekolah inklusif yang dijadikan sebagai alasan skeolah lain.
PPDB adalah awal, sedangkan saat lulus penerimaan PDBK
pada jenjang SMP diterima dengan baik. Seperti yang disampaikan
oleh kepala sekolah.
“Saya baru satu tahun, dan dua tahun membantu kelulusan
disini, itu kebanyakan melanjutkan yang PDBK, bahkan banyak
yang masuk ke negeri kok. Nah, kayak kemarin itu hampir
semuanya anak berkebutuhan khususnya masuk ke
negeri...Kalau disini, mereka ingin melanjutkan, yang menjadi
kendala, jarak tempuh dari sekolah ke SMPnya. Jadi itu
kendalanya, akhirnya ya itu ada yang homeschooling, ada yang
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boarding school. Ketika saya wawancara orang tuanya, ya itu
alasannya”
Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tidak ada kesulitan bagi
PDBK melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Yang
menjadi kendala terkadang adalah jarak dari kediaman PDBK ke
sekolah khusus bagi yang mendaftar ke swasta. Dari data yang didapat
pada tahun ajaran yang lalu 12 orang PDBK dari 12 orang melanjutkan
ke SMPN yang dikehendakinya.
8) Masyarakat
Masyarakat
penyelenggaraan

sekitar
pendidikan

memberikan
inklusif.

pengaruh
Kepala

pada
sekolah

mengungkapkan sebagai berikut
“Yang kurang mendukungnya itu disini yaitu kurangnya
pemahaman masyarakat lingkungan sekitar jadi mereka
menganggap sekolah ini, sekolah SLB, nah ini tentunya perlu
mengedukasi masyarakat melalui itu tadi, sosialisasi. ....saya
juga kerjasama dengan, kelurahan, kecamatan, dengan pak
Camat Lengkong untuk mengsosialisasikan tentang inklusif”
Anggapan masyarakat seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah
dapat memberikan pengaruh seperti kurangnya penerimaan PDBK
ditengah masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat mendukung
pendidikan inklusif serta berdasarkan pada pra penelitian diketahui
dengan anggapan masyarakat yang demikin mengakibatkan orang tua
reguler enggan untuk memasukkan anaknya bersekolah di sekolah ini
terbukti dari jumlah ABK yang lebih mendominir dibanding siswa
Regulernya, sehingga yang masuk sekolah ini menjadi lebih banyak
PDBK. kepala sekolah berusaha mengedukasi masyarakat untuk turut
membantu dan mempercayakan anak-anaknya bersekolah di sekolah
ini.
Melalui pemahaman akan faktor pendukung dan penghambat yang
ada, berikut merupakan masukan atau harapan bagi pendidikan inklusif
kedepannya.
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“Jadi untuk pendidikan inklusif kedepannya tentu harus lebih
direncakan dengan sedemikan rupa, artinya dari SDM sampai
dengan sarana dan prasarananya harus sesuai dengan SOP. Harus
SOPnya itu gini, ketika ada yang berkebutuhan khusus disana itu ada
SDMnya psikolog, dokter anak, nah terus kurikulumnya seperti apa,
jadi harus direncanakan sedemian rupa. Dan yang terpenting
disekolah itu adanya network dengan sekolah luarbiasa, jadi harus
ada kerjasama dengan SLB. Yang saya maksud dengan perencanaan
itu ya kebijakan ya manejemen kepala sekolah”
“tolong diperhatikanlah untuk sarana dan prasarana, kemudian SDM
nya juga.”
Kepala sekolah selaku pemimpin pada sekolah terebut memiliki
harapan supaya pendidikan inklusif kedepannya harus direncanakan
lebih baik lagi, pembenahan dan kejelasan regulasi terkait dengan SDM,
sarana prasarana, pendanaan seluruhnya jelas dan saling mendukung
untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. senada dengan
kepala sekolah disampaikan secara singkat bahwa memang diharapkan
penataan dan kejelasan untuk sarana prasana serta SDM untuk lebih
diperhatikan kembali.

4.4.

Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Penyelarasan Kurikulum kurikulum yang diterapkan pada sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif tetaplah kurikulum nasional, sesuai
dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif
Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi
Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa yang menyebutkan bahwa
kurikulum yang digunakan tetap mengacu pada standar kurikulum
nasional, namun bagi PDBK yang memiliki hambatan kecerdasan
sehingga tidak mampu mengikuti standar kurikulum nasional, maka
dapat mengembangkan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan
dan kemampuan PDBK dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
Kurikulum yang akan diimplementasikan terlebih dahulu direncanakan,
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bagi peserta didik berkebutuhan khusus artinya adalah dilakukan
adaptasi atau penyesuaian kurikulum. Guru harus memahami untuk apa
kurikulum diadaptasi dan diselaraskan serta bagian mana saja yang
dapat

diselaraskan

(Miller-Day,

2013).

Westwood

(2001)

menyampaikan bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan
bagi PDBK yang berada di sekolah reguler perlu ada perbedaan atau
penyesuaian, beberapa aspek yang dapat disesuaikan adalah konten
kurikulum, metode pembelajaran, pencapaian yang harus dicapai, dan
evaluasi.
Modifikasi kurikulum dilakukan oleh SDN 206 Putraco Indah
dengan mengembangakn program tahunan dan PPI bagi PDBK. terkait
dengan modifikasi konten bagi PDBK dilakukan dengan menurunkan
indikator atau materi dengan menggunakan materi kelas dibawahnya
untuk PDBK IQ di bawah rata-rata dan memberikan pengayaan bagi
PDBK yang IQ nya di atas rata-rata, Penyesuaian konten dilakukan atas
dasar hasil assement akademik PDBK dan didiskusikan kepada orang
tua dan wali kelas, apa saja materi yang dapat disamakan dengan materi
kelas dan materi apa saja yang dapat dihilangkan, diubah, diturunkan
maupun digantikan dengan materi yang lain. dengan demikian GPK dan
wali kelas melakukan penyelarasan materi bagi PDBK. Metode
pembelajaran di kelas tetap mengacu pada reguler (klasikal), sedangkan
bagi PDBK dibimbing oleh GPK secara individula. GPK yang
mengajarkan dengan pendekatan sesuai pada buku teks kurikulum 2013
sehingga pendekatan tematik dan saintifik tetap dilaksanakan oleh
GPK. Bagi PDBK pencapaian pembelajaran tidak difokuskan pada
akademik, namun lebih kepada aspek sosial adaftif, keterampilan dan
pengembangan bakat atau potensi PDBK.
Aspek evaluasi hasil belajar bagi PDBK dilakukan modifikasi
seperti menyesuaikan jumlah soal atau tingkat kesulitan soal dengan
materi yang telah dikuasainya. penulisan soal pun dibedakan seperti
untuk PDBK yang memiliki hambatan penglihatan (low vision) maka
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besar huruf pada soal diperbesar. Dalam melakukan modifikasi
kurikulum GPK beserta guru kelas sebaiknya memiliki kompetensi
untuk menganalisis KI serta KD dari setiap materi yang ada, dan
melakukan organisasi kurikulum bagi PDBK.
Perencanaan modifikasi kurikulum dapat diketahui melalui
dokumen perencanaan kurikulum yang dikembangkan oleh

Wali

Kelas, guru Mapel maupun GPK. SDN 206 Putraco Indah diketahui
bahwa guru kelas mengembangakan

dokumen kurikulum yang

ditujukan bagi reguler terlebih dahulu. Penyusunan prota, promes,
silabus dan RPP tetap mengacu kepada materi reguler dan untuk PDBK
di modifikasi. guru mempertimbangkan mayoritas peserta didik di kelas
dalam pengembangan perencanaan Model kurikulum. SDN 206
Putraco Indah yang memiliki GPK, mengembangkan perencanaan
akademik bagi PDBK. Tim GPK dibentuk oleh kepala sekolah untuk
membuat program bagi PDBK, dengan membuat program tahunan bagi
PDBK secara general kemudian langsung dikembangkan PPI bagi
PDBK . Penyusunan PPI dilakukan berdasarkan hasil assement yang
didapat dari psikolog, maupun assesment yang dilakukan disekolah
oleh tim GPK. Guru kelas dan orang tua turut serta dilibatkan dalam
penyusunan PPI untuk mendapatkan program yang tepat bagi PDBK
meskipun porsi wali kelas tidak terlalu banyak dalam pengembangan
PPI.
Untuk melakukan adaptasi kurikulum dibutuhkan data yang tepat
(Lancheros-Cuesta dkk, 2013), salah satu hal yang menjadi komponen
utama dalam penyelarasan kurikulum adalah assement. Assement
dilakukan untuk mengetahui sebatas apa kemampuan peserta didik. dan
tetap dilakukan sepanjang pembelajaran melihat kemampuan PDBK
serta potensi yang dimilikinya untuk dapat disesuaikan kembali materi
yang akan diberikan, assement itu sendiri dilakukan untuk 5 keperluan
yaitu screening, referral, clasification, instruction planning dan
monitoring pupil progress (Abdurrahman, 2012, hlm 37).
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Secara garis besar berikut dokumen perencanaan yang disusun oleh
guru dan GPK pada sekolah SDN 206 Putraco Indah

Tabel 4.1 Dokumentasi kurikulum
No
1
2
3
4
5
6
7

Dokumen
Program Tahunan
Program Semester
Silabus
RPP
Assement
PPI
Evaluasi

Wali Kelas
Reguler
Reguler
Reguler
Reguler

Reguler & PDBK
(ringan)

GPK
PDBK

PDBK
PDBK
PDBK
PDBK

Melalui dokumen tersebut dapat dilihat modifikasi kurikulum yang
dilakukan bagi PDBK terdapat pada dokumen PPI. PPI merupakan
program bagi PDBK yang mempertemukan kebutuhan khas PDBK dengan
kurikulum disekolah, dimana tujuannya adalah untuk mengakomodasi
PDBK dalam pembelajaran disekolah (Abdurrahman, 2012; Valentin,
2007). PPI yang dikembangkan disekolah memiliki komponen yaitu
keadaan saat ini, hasil assement, kegiatan pembelajaran yang berisikan
tujuan, indikator dan prosedur, kemudian terdapat evaluasi hasil belajar
yang berisikan bentuk evaluasi, dan teknik penilaian. Sedangkan menurut
Abdurrahman (2012), dan Mercer & Mercer (1989) komponen PPI adalah,
taraf kemampuan siswa saat ini, tujuan umum yang akan dicapai (tahunan),
tujuan pembelajaran khusus, deskripsi pelayanan pembelajaran, waktu
dimulai kegiatan dan lama waktu yang diberikan, dan evaluasi. Komponen
waktu belum dimasukkan kedalam PPI yang dikembangkan oleh sekolah
disebabkan PDBK tidak ditargetnya atau difokuskan kepada akademik
namun kepada kemandiriannya.
Terdapat beberapa cara untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian
untuk memodifikasi kurikulum. Westwood (2005, hlm 146) memberikan
langkah-langkah mengadaptasi kurikulum sebagai berikut:

110

1. Memilih subjek atau topik yang akan diajarkan
2. Mengidentifikasi spesifik konten yang dapat dimasukkan
3. Menyusun tujuan pembelajaran bagi mayoritas peserta didik di
kelas
4. memutuskan cara pelajaran akan diatur dan dilakukan untuk
sebagian besar siswa
5. Mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan modifikasi
bagi format pelajaran umum
6. Memodifikasi tujuan bagi peserta didik, apabila perlu
7. Menyiapkan adaptasi yang dibutuhkan (seperti, penugasan yang
lebih pendek, buku teks yang lebih mudah, media yang lebih
konkret)
8. Mengajarkan pelajaran, dan membuat perubahan tambahan yang
diperlukan saat mengajar
9. Memberikan bantuan tambahan kepada siswa tertentu sementara
pelajaran sedang berlangsung
10. Perencanaan metode yang tepat untuk menilai siswa yang belajar
berdasarkan tujuan dan sasaran
Dari sepuluh langkah tersebut, tahap awal merupakan penyusunan
perencanaan pembelajaran bagi peserta didik reguler, kemudian adaptasi
kurikulum terlihat pada langkah 5 dan seterusnya. Model tersebut
berorientasi untuk memfasilitasi seluruh peserta didik, diawali dari yang
peserta didik reguler yang dominan dalam kelas, dan kemudian kebeberapa
peserta didik yang perlu difasilitasi agak berbeda dengan peserta didik
yang lain, seperti pada aspek tujuan, dimana Westwood (2005, hlm 149)
membuat 3 tujuan yang berbeda dalam merencanakan tujuan pembelajaran
dengan memulai 1) seluruh siswa mampu..., 2) beberapa siswa mampu...,
3) beberapa siswa mungkin...”. dengan menggunakan pola pikir seperti itu,
maka tujuan yang dikembangkan bagi PDBK akan lebih realistis.
Selain dari model adaptasi kurikulum yang disebutkan diatas, Friend
& Bursuck (2015) memberikan model INCLUDE untuk membantu guru
mengembangkan perencanaan pembelajaran di kelas inklusif. Berikut
langkah-langkah dalam model INCLUDE
1. Identify Classroom Demands
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Lingkungan kelas akan mempengaruhi suasana belajar, maka pada
tahap awal guru kelas melakukan identifikasi kebutuhan kelas terkait
dengan pengelolaan kelas, pengelompokan, materi dan metode
pengajaran. Guru diharapkan mampu untuk dapat melihat bagaimana
pengelolaan kelas seperti mengatur suana kelas, menciptakan rutinitas
kelas yang positif, membangun budaya saling menghargai dan
memahami, menciptakan aturan-aturan untuk menjaga kelas tetap
kondusif. Identifikasi ini akan dapat membantu PDBK dan peserta
didik reguler memiliki lingkungan belajar yang positif. Guru juga
harus mampu untuk mengidentifikasi tuntutan kelas yang lain, seperti
materi dan metode pengajaran yang digunakan. Materi apa saja yang
mampu diterima oleh PDBK, apakah materi harus diturunkan atau
hanya sekedar perlu metode yang berbeda dalam penyampainnya.
Seluruh tuntutan ideal dalam kelas inklusif mampu diidentifikasi.
2. Note Student Learning Strenght and Needs
Guru diminta supaya dapat memperhatikan keunggulan dan
kebutuhan peserta didik, karena dengan melihat pada keunggulan
PDBK dapat dimanfaatkan untuk membantu PDBK menyelesaikan
persoalan, sedangkan kebutuhan PDBK yang akan menjadi
pertimbangan guru untuk melakukan penyesuaian. Terdapat tiga ranah
untuk melihat keunggulan dan kebutuhan pesert didik yaitu,
akademik, perkembangan sosio-emosional dan fisik. Pada tahap ini
akan terlihat perbedaan atau penyesuaian apa saja yang perlu
dilakukan untuk membantu melihat dari keunggulan dan kebutuhan
PDBK.
3. Check for the potential Areas of Student Success
Tahap ini adalah melihat kelebihan PDBK disesuaikan dengan
tuntutan kelas, guru diharapkan mampu melihat kegiatan atau tugas
apa saja yang mampu dan mahir dilakukan oleh PDBK sesuai dengan
tahap pertama. Menempatkan PDBK pada area yang menjadi
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potensinya

dapat

membantu

meningkatkan

motivasi

dan

kepercayaandirinya.
4. Look for Potential Problem Area
Mengkaji kebutuhan PDBK dalam konteks pengajaran. Seperti PDBK
yang memiliki hambatan fisik sebagai tunarungu, tidak dapat
dipaksanakn untuk menerima materi seni musik. Hal ini dapat menjadi
kendala atau salah satu area yang dapat menimbulkan ketidak cocokan
tuntutan pengajaran dengan kemampuan PDBK.
5. Use Information to Brain Strom Ways to Differentate Instruction
Melalui informasi yang didapat pada tahap-tahap sebelumnya
digunakan

untuk

melihat

berbagai

kemungkinan

modifikasi

pembelajaran bagi PDBK
6. Diferentiate Instruction
Tahap ini, adalah tahap pemilihan berbagai kemungkinan menjadi satu
keputusan rancangan pembelajaran bagi PDBK atau biasa disebut
dengan PPI. disusun oleh GPK namun tetap melibatkan orang tua, wali
kelas dan PDBK itu sendiri apabila memungkinkan.
7. Evaluate Student Progress
Terakhir

yaitu

mengevaluasi

kefektifan

strategi

yang telah

dikembangkan melalui berbagai nilai hasil belajar PDBK, observasi,
potofolio, assemen, informasi dari orang tua dan siswa. Hasil evaluasi
akan mempengaruhi

keputusan untuk

melanjutkan program,

mengubah atau menghilangkan strategi yang digunakan.
Ketujuh tahapan yang dijelaskan diatas, merupakan cara mengadaptasi
pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan PDBK.
tahapan yang ada merupakan tahapan yang langsung merujuk pada
penyusunan modifikasi kurikulum, apabila disimpulkan tahap satu sampai
dengan tahap empat merupakan tahapan identifikasi dan assemen yang
dilakukan pihak seolah langsung dengan melihat kepada PDBK. melalui
hasil assement, informasi yang didapat menjadi acuan untuk menyusun
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PPI terlihat pada tahap lima sampai dengan terakhir. Sepanjang proses
tersebut, dilakukan tidak hanya oleh guru kelas namun melibatkan orang
tua, GPK dan peserta didik itu sendiri.
Melalui hasil temuan dilapangan diketahui prosedur penyelarasan
kurikulum dibuat dengan sederhana tanpa mengurangi esensi poin penting
dalam kurikulum. Berikut langkah pengembangan PPI yang dilakukan saat
ini.
1. Dibentuk tim untuk menyelaraskan kurikulum yang terdiri dari
koordinator GPK dan GPK yang memiliki latar belakang PLB.
2. Identifikasi peserta didik, dilakukan bersama dengan wali kelas
melihat apa saja kemampuan dan hambatan yang secara jelas
terlihat dimiliki oleh peserta didik.
3. Assesmen, dilakukan assement bagi PDBK untuk mendapatkan
informasi lebih detail terkait kemampuan, kelebihan, serta
kebutuhan PDBK.
4. Penyusunan Program Tahunan bagi PDBK. hasil dari Assement
menjadi dasar mengembangkan program tahunan bagi PDBK
secara general. Berisikan program baik akademik maupaun non
akademik seperti bina diri dan kegiatan pengembangan potensi
yang diperuntukan bagi sekelompok atau seluruh PDBK.
5. Penyusunan PPI, assesmen sebagai dasar untuk membuat PPI.
6. Koordinasi PPI, yang telah selesai disusun dikonsolidasikan
kepada wali kelas dan orang tua murid, supaya lebih sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK.
7. Evaluasi, melihat apakah tujuan tercapai, apakah strategi
pembelajaran yang disusun mendapatkan hasil baik atau perlu
diperbaiki.
Melihat dari model penyelerasan kurikulum dapat terlihat pada tabel
berikut.
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Tabel 4.2 Tahapan Penyelarasan Kurikulum
Tahap

Westwood (2005)

Friend &
Bursuck (2015)

1

Memilih subjek atau
topik yang akan
diajarkan

Identify
Classroom
Demands

2

Mengidentifikasi
spesifik konten yang
dapat dimasukkan
Menyusun tujuan
pembelajaran bagi
mayoritas peserta
didik di kelas
Memutuskan
cara
pelajaran akan diatur
dan dilakukan untuk
sebagian besar siswa
Mengidentifikasi
peserta didik yang
membutuhkan
modifikasi bagi
format pelajaran
umum
Memodifikasi tujuan
bagi peserta didik,
apabila perlu
Menyiapkan adaptasi
yang dibutuhkan
Mengajarkan
pelajaran, dan
membuat perubahan
tambahan yang
diperlukan saat
mengajar
Memberikan bantuan
tambahan kepada
siswa tertentu
sementara pelajaran
sedang berlangsung
Perencanaan metode
yang tepat untuk
menilai siswa yang
belajar berdasarkan
tujuan dan sasaran

Note Student
Learning Strenght
and Needs
Check for the
potential Areas of
Student Success

3

4

5

6

7
8

9

10

Look for Potential
Problem Area

Use Information to
Brain Strom Ways
to
Differentate
Instruction

Kitano dan Kirby
Dilapangan
dalam Mulyono
Abdurrahman
(2012)
Membentuk tim PPI Dibentuk tim
untuk
menyelaraskan
kurikulum
Menilai kebutuhan
Identifikasi
anak
peserta didik
Mengembangkan
tujuan jangka
panjang dan tujuan
jangka pendek
Merancang metode
dan
prosedur
pencapaian tujuan
Menentukan metode
evaluasi
untuk
melihat kemajuan
anak

Assesmen

Penyusunan
Program
Tahunan bagi
PDBK.
Penyusunan PPI

Diferentiate
Instruction

Konsolidasi

Evaluate Student
Progress

Evaluasi
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Membandingkan dengan 3 model yang ada, model pengembangan
kurikulum yang dipaparkan oleh Westwood dan Friend & Bursuck tidak
secara gamblang memperlihatkan keterlibatan ahli atau tim dalam
penyelarasan kurikulum karena penyelarasan kurikulum dikelas dilakukan
oleh guru kelas yang berkompeten untuk melakukan penyelarasan
kurikulum di bantu dengan GPK untuk memberikan masukan terkait
layanan pembelajaran yang tepat bagi PDBK. Secara tidak langsung Kedua
model tersebut menjelaskan tentang keterlibatan atau guru berkolaborasi
dengan ahli atau tim untuk menyelaraskan kurikulum. Disisi lain terdapat
juga model yang diawali dengan membentuk tim khusus seperti yang
dilakukan di sekolah yang diteliti, dengan membentuk tim untuk
melakukan modifikasi kurikulum terlihat bahwa tanggung jawab GPK
salah satunya adalah melakukan penyelarasan kurikulum. GPK terlibat
sepenuhnya dari awal proses pengembangan kurikulum sampai dengan
membimbing PDBK di kelas dan membuat laporan akhir pembelajaran.
Persamaan dari seluruh model tersebut adalah, penyelarasan/modifikasi
kurikulum dilakukan berdasaran pada hasil identifikasi dan assesmen.
Membandingkan dengan setiap tahapan penyelarasan/modifikasi
model kurikulum yang telah disebutkan diatas, pelaksanaan penyelarasan
kurikulum dilapangan sudah cukup baik, dengan menyesuaikan kebutuhan
dengan sumber daya dan kemampuan yang ada setiap tahapan merupakan
usaha untuk dapat menghasilkan kurikulum yang berorientasi pada PDBK.
Secara teknis GPK sebagai tim pengembang kurikulum merasa bahwa
pengembangan kurikulum bagi PDBK masih belum ajeg secara format
maupun laporan pertanggungjawabannya. Laporan secara dokumentasi
tidak ditagihkan oleh pengawas maupun dinas setempat, sehingga
menyebabkan format maupun laporan dokumentasi kurikulum akan
disesuaikan dengan SDM yang terdapat pada sekolah tersebut tanpa ada
format atau keharusan dokumen apa saja yang perlu untuk disusun
menyebabkan juga bagi sekolah yang tidak mengembangkan modifikasi
kurikulum bagi PDBK tidak merasa menjadi suatu keharusan.
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4.4.2. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas inklusif memiliki
keunikan dengan keberadaan PDBK dan kurikulum yang berbeda antara
PDBK dan reguler. Pelaksanaan pembelajaran di kelas tetap melibatkan
seluruh peserta didik, diusahakan seluruh peserta didik terlibat di dalamnya
dan tidak ada perbedaan, keberagaman salah satu keunikan yang ada di
kelas setting inklusif. Diketahui bahwa pembelajaran yang terjadi di kelas,
saat permulaan pembelajaran seluruh peserta didik bersama-sama
memperhatikan guru kelas secara kalsikal dan kemudian saat terdapat
perbedaan materi guru kelas memberikan materi yang lebih sederhana atau
PDBK dibimbing oleh GPK di dalam kelas dengan cara individual.
Pemberian tugas atau kegiatan yang berkelompok akan selalu melibatkan
PDBK disesuaikan dengan porsinya masing-masing.
Pembelajaran bagi PDBK tidak hanya difokuskan kepada akademik,
bagi sekolah yang memiliki GPK dan mampu mengembangkan program
bagi PDBK, maka difokuskan pada pengembangan kemandirian, sosial,
minat dan bakat serta bina diri untuk mereduksi hambatan yang dimiliki
peserta didik berkebutuhan khusus. Disisi lain sekolah pertama yang tidak
memiliki program tersebut pelaksanaan kurikulum terbatas pada
pengembangan

akademik

dan

bagi

pengembangan

yang

lain,

mengandalkan dari keaktifan orang tua PDBK mengarahkan kepada terapi,
psikolog, maupun kegiatankegiatan lainnya yang mendukung. Berikut
beberapa modifikasi yang dilakukan oleh sekolah saat pelaksanaan
pembelajaran dilihat dari beberapa aspek.
a. Materi Pembelajaran
Westewood (2001) menyatakan bahwa materi bagi PDBK berebda
dengan peserta didik reguler dengan melakukan penyesuaian
kemampuan baik bagi peserta didik yang memiliki hambatan maupun
peserta didik CIBI. Pada SDN 206 Putraco Indah materi pembelajaran
yang diberikan kepada PDBK adalah materi dengan topik atau tema
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yang sama namun disederhanakan, dengan kata lain indikatornya
dibedakan,

sedangkan materi yang diberikan dapat sama dengan

teman sekelasnya namun dapat juga menggunakan materi yang jauh
dibawah teman-teman sekelasnya. Modifikasi materi dilakukan
dengan melihat pada kemampuan akademik PDBK, guru kelas
melakukan assesmen kemampuan kognitif PDBK, sejauh mana materi
yang dapat diterimanya. Bagi guru kelas melakukan pencatatan
kedalaman materi yang mampu dituntaskan oleh PDBK kedalam jurnal
harian, sedangkan GPK melakukan pencataan setiap materi yang
diterima oleh PDBK dan dilakukan pemetaan materi yang sudah atau
belum tuntas, sehingga guru dan orang tua dapat melihat kemajuannya.
Berdasarkan dari catatan tersebut, guru atau GPK melanjutkan
pemberian materi selanjutnya.
b. Media Pembelajaran
Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan
rangsangan kegiatan belajar menjadi menyenangkan,

dan bahkan

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Media yang
digunakan di sekolah sejauh ini masih menggunakan media yang sama
dengan reguler. hanya dalam beberapa kesempatan GPK terkadang
membawa media berupa gambar diberikan kepada PDBK untuk
memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai materi yang
diajarkan, pemanfaatan media seperti membawa tanaman, alat peraga
selain membatu PDBK juga membantu peserta didik reguler untuk
lebih memahami materi yang diajarkan.
c. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran adalah suatu cara bagaimana penyampaian
materi kepada peserta didik. Secara general sekolah menggunakan
metode yang dipakai sama dengan reguler, yaitu ceramah, tanya jawab,
penugasan dan praktek, dengan menggunakan pendekatan saintifik,
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namun bagi PDBK guru juga menggunakan metode peer tutor. Dimana
peserta didik reguler duduk dengan PDBK dan membantu PDBK
belajar. Peer tutor merupakan salah satu metode yang sering
digunakan pada setting kelas inklusif karena memiliki dampak positif
selain dalam aspek akademik, juga sosial dan sikap (Bolich, 2001;
Frederickson & Cline, 2009; Mallon, 2005) yang terjadi pada diri
peserta didik reguler maupun PDBK. Pada aspek akademik peserta
didik reguler sekaligus untuk mengulang materi dan memahami
kembali, sedangkan bagi PDBK dapat memahami dengan cara yang
sederhana karena materi disampaikan oleh teman. Disisi lain terbentuk
sikap yang saling membantu dan menolong dan menumbuhkan rasa
memahami bagi peserta didik yang reguler.
d. Evaluasi Pembelajaran
Sukinah (dalam Pratiwi , 2014) menyatakan bahwa perencanaan
penilaian hasil belajar, atau evaluasi peserta didik berkebutuhan khusus
di sesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan khusus setiap individu
atau anak. Dengan demikian penilaian autentik sangat tepat untuk
diterapkan bagi PDBK. Instrumen evaluasi pembelajaran sama dengan
reguler pada penilaian akademik berupa soal tertulis atau pertanyaan
lisan, sedangkan penilaian sikap dan kinerja dengan menggunakan
jurnal sikap. SDN 206 Putraco Indah untuk mengembangkan
instrumen evaluasi sampai dengan pelaksanaannya dilakukan oleh
guru kelas dan di bantu oleh GPK dengan menyederhanakan materi
dan jawaban serta membantu membacakan soal bagi beberapa
PDBK.sedangkan pengembangan instrumen evaluasi bagi PDBK
dikembangkan oleh GPK, dan pelaksanaan evaluasi bagi PDBK juga
dibimbing oleh GPK. Bantuan yang diberikan saat pelaksanaan ujian
bagi PDBK adalah seperti membantu membacakan soal supaya siswa
lebih memahami makna soal, apabisa siswa belum bisa mengeja, maka
dibantu untuk mendiktekan jawaban yang telah disebut oleh siswa.
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e. Kolaborasi Guru
Baik guru kelas dan GPK memiliki perannya masing-masing,
maka kolaborasi yang baik perlu diterapkan. Florian (1998) kolaborasi
antar seluruh staff pendidik terutama pada situasi pembelajaran yang
menggunakan 2 guru dalam satu kelas, kolaborasi atau kerjasama tim
sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan akademik bagi
peserta didik. Selama 20 tahun terakhir teknik kolaborasi telah
menjadi landasan praktik pendidikan inklusif yang digunakan untuk
mengembangkan dan meninjau rencana pendidikan individu, untuk
pemecahan masalah instruksional, sebagai media keterlibatan dengan
orang tua dan oleh para profesional yang berbeda yang melayani siswa
dengan kebutuhan inklusif (Lancaster, 2014). Kolaborasi yang
dilakukan di sekolah baik antara guru, GPK, kepala sekolah dan orang
tua, terlihat sangat baik dan mendukung pelaksanaan pendidikan
inklusif. saat di kelas guru dan GPK saling mengetahui tugas dan
fungsinya dan koordinasi yang baik menciptakan suasana kekeluarga
dengan satu tujuan bagi pendidikan. tanpa adanya tujuan yang sama,
maka program dapat terpecah dan tidak komprehensif (Giangreco,
1997).
Melalui temuan penelitian bahwa sekolah SDN 206 Putraco
Indah melakukan penyesuaian pembelajaran pada komponen, materi,
dan evaluasi pembelajaran. Modifikasi kurikulum pada tahap
pelaksanaan dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan peserta
didik. Keterlibatan PDBK dalam pembelajaran di kelas juga sangat
baik dengan aktif terlibat dalam kelompok dan memperhatikan
pembelajaran yang diberikan. Seperti yang disampaikan pada
pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh
Direktorat PKLK bahwa terdapat 5 model kurikulum, pada
pelaksanaannya dapat menggunakan satu atau lebih model kurikulum
yang ada, tidak bergantung hanya pada satu model.
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Pelaksanaan pembelajaran merujuk pada program tahunan dan
PPI yang telah dikembangkan. Perencanaan pembelajaran memegang
peranan untuk menguraikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
oleh peserta didik, dan memutuskan metode, media, sumber belajar,
sarana dan prasarana yang tepat untuk menciptakan pengalaman
belajar yang sesuai bagi peserta didik agar tercapainya tujuan
pembelajaran (Hamalik, 2013).
4.4.3. Dampak
McMurray dkk.

(2016)

melalui

keberadaan

peserta

didik

berkebutuhan khusus di sekolah reguler memiliki dampak yang positif baik
bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK itu sendiri. Seperti yang
ditemui di sekolah bahwa bagi peserta didik reguler, dampaknya sosial dan
sikap lebih dirasakan, sepert lebih dapat berempati, bersyukur, menerima
kekurangan dan keberagaman yang ada, saling memahami dan tolong
menolong serta tidak menganggap aneh saat bertemu dengan orang yang
memiliki hambatan atau berkebutuhan khusus. Dampak lain juga dirasakan
oleh beberapa peserta didik reguler, dimana terdapat ketidaknyamanan
dengan PDBK yang dianggap mengganggu.
Bagi PDBK juga memiliki dampak seperti akademik yang membaik,
bahkan ada PDBK yang mampu mengikuti USBN. Sedangkan pada aspek
non akademik adalah kepercayaan diri yang meningkat karena penerimaan
yang dirasakan di sekolah sehingga secara sosial turut membaik. Juga rasa
tanggung jawab dan pemahaman akan kehidupan sosial yang membaik.
Guangreco (1997, hlm 202) juga menyebutkan dampak yang ditimbulkan
pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. sebagai berikut a) Dampak
pada siswa disabilitas
•
•
•
•
•

Program pendidikan lebih relevan dan terfokus.
Peningkatan akses ke lingkungan yang khas (misalnya, sekolah,
komunitas, pekerjaan).
Akses ke pengalaman/peluang baru di sekolah dan di luar sekolah.
Akses ke model sejawat.
Hubungan dan persahabatan baru
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•
•

Meningkatkan harapan.
Peningkatan kesadaran dan responsif terhadap aktivitas lingkungan
masyarakat
• Peningkatan akuisisi keterampilan
• Kenikmatan sekolah yang lebih besar.
b) Dampak pada siswa tanpa disabilitas
• Peningkatan apresiasi keragaman manusia.
• Peningkatan respons terhadap kebutuhan orang lain, dengan dan
tanpa cacat
• Meningkatkan kenyamanan berinteraksi dengan penyandang cacat.
• Hubungan dan persahabatan baru.
• Pertumbuhan sosial / emosional.
• Tidak mengganggu kualitas pendidikan mereka (misalnya, prestasi
akademik)
• Memberikan peluang untuk memecahkan masalah kehidupan
nyata.
• Mengembangkan etika / nilai-nilai kepedulian dan komitmen
kepada orang lain.
• Tercermin dengan cara yang mengarah pada pertumbuhan pribadi.
Dampak non-akademik memang menjadi lebih dirasakan oleh
PDBK maupun peserta didik reguler, dan tidak memungkiri bahwa dari
dampak positif tersebut yang menjadikan alasan bahwa sistem pendidikan
inklusif perlu dilaksanakan dengan lebih serius sebagai sistem pendidikan
nasional.
4.4.4. Respon orang tua peserta didik
Keluarga adalah bagian dari tim kolaboratif dan penting untuk
berinteraksi dan berdiskusi dengan keluarga (Davern, 1996; Salend &
Duhaney, 2001; Yssel dkk, 2007). Keluarga sebagai lingkungan pertama
yang merasakan dampak dari layanan pendidikan dan dukungan yang
diberikan oleh sekolah, alasana keluarga harus dilibatkan sepenuhnya
dalam pendidikan adalah berdasarkan asumsi-asumsi berikut (Giangreco
dkk, 1993): (a) keluarga tahu aspek tertentu dari anak mereka lebih baik
daripada orang lain, (b) keluarga memiliki kepentingan terbesar dalam
melihat anak mereka belajar, (c) keluarga cenderung menjadi satu-satunya
kelompok orang dewasa yang terlibat dengan program pendidikan anak di
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seluruh karir sekolahnya, (d) keluarga memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi secara positif kualitas layanan pendidikan yang disediakan
di komunitas mereka, dan (e) keluarga harus hidup dengan hasil keputusan
yang dibuat oleh tim pendidikan sepanjang hari, setiap hari. Dengan
demikian respon orang tua terhadap sekolah memiliki arti penting dalam
pembelajaran.
Diketahui bahwa Orang tua PDBK sengaja memasukkan anaknya di
sekolah inklusif dengan alasan bahwa anaknya tidak mendapat pelayanan
yang baik di sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif
serta bagi beberapa PDBK memang disarankan oleh psikolog untuk
bersekolah di sekolah inklusif karena apabila disekolahnya di SLB peserta
didik dapat menurun baik sikap, mental, dan kognitif. Alasan dekat dengan
tempat kediaman juga menjadi salah satu alasan, namun apabila dilihat dari
data terdapat banyak orang tua PDBK yang menyekolahkan anaknya di
sekolah inklusif meskipun jauh dari kediamannya karena sekolah di sekitar
rumahnya menolak anak berkebutuhan khusus.
Orang tua dari peserta didik reguler mengapresiasi dan turut
mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif karena melihat bahwa
dampak sosial dan sikap pada anak mereka terlihat baik walau terdapat
beberapa masalah terkait ketidaknyamanan anak akan seorang PDBK dan
ini dianggap sebagai suatu kasus tersendiri. Sedangkan untuk pelayanan
pendidikan yang diberikan sekolah, sudah baik. Orang tua peserta didik
reguler maupun orang tua PDBK merasa sudah diberikan pelayanan yang
sesuai.
Bagi orang tua PDBK saat awal menerima respon yang kurang baik,
namun seiring berjalannya waktu, dan pemberian pemahaman secara
langsung maupun sosialiasi dan edukasi dari sekolah kepada orang tua
reguler dan seluruh peserta didik, pada akhirnya semua orang yang terlibat
menjadi memahami dan tidak ada lagi respon negatif. Hubungan antara
orang tua juga terlihat baik dan saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan
dan program yang diadakan sekolah. Orang tua sudah turut memberikan
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dukungan financial dengan memberikan sumbangan secara sukarela untuk
memenuhi kebutuhan dana terkait dengan program pendidikan khusus bagi
PDBK dan dana tersebut dikelola oleh GPK.
Orang tua juga mengetahui sepenuhnya kegiatan serta program yang
dikembangkan di sekolah. Koordinasi antara orang tua, guru, GPK dan
kepala sekolah baik, diketahui bahwa orang tua mengetahui kegiatan
anaknya, dilibatkan dalam diskusi kuirkulum maupun program serta guru
turut mencari tahu perkembangan peserta didik di rumah melalui orang tua,
sehingga guru dan orang tua sama-sama berusaha memberikan pelayanan
yang terbaik bagi peserta didik.

4.4.5. Faktor pendukung dan penghambat
Pelaksanaan pendidikan inklusif tidaklah mudah, terdapat beberapa
kendala, namun juga terdapat juga dukungan yang diberikan.
Tabel 4.3
Faktor Pendukung dan Penghambat
No
1

Aspek
Pemimpin

Pendukung
•
•
•
•

•

Memberikan sosialisasi
pemahaman pendidikan
inklusif
Terbuka akan ide untuk
memajukan inklusif
Memberikan
kesempatan pelatihan
bagi guru
Membuka kerjasama
dengan pihak luar untuk
mendukung pendidikan
inklusif
Kerjasama
dinas
pendidikan yang baik

Hambatan
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2

3

Rekan Sejawat •

SDM

Memiliki komunikasi
yang baik
• Dapat berkoordinasi
dengan baik
• Mendukung
pelaksanaan pendidikan
inklusif
• • Saling membantu
Menjadi tempat
berdiskusi
•
Memiliki visi sama
untuk memajukan
pendidikan inklusif
• Kompetensi guru
dapat diandalkan Latar
• belakang pendidikan
guru yang beragam
menjadikan aset untuk
dapat memecahkan
masalah pendidikan di
sekolah dilihat ari
beberapa keilmuan
(PGSD, PLB, PAI)
Sebagain besar guru
• memiliki pemahaman
Pendidikan inklusif
yang benar

•
•

•

•
•
•

Disekolah yang tidak
memiliki cukup GPK,
guru kelas kewalahan
dalam mengatur kelas.
Status kepegawaian
GPK yang belum
memiliki jenjang karir
Jumlah GPK yang
tidak mencukupi
PDBK yang lebih
banyak dibandingkan
dengan peserta didik
reguler
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No

Aspek

Pendukung

Hambatan
•
•

Guru belum mampu
mengembangkan PPI
Beberapa guru belum
memahami inklusif
sepenuhnya

4

Orang tua

•

Dukungan materiil dan •
immateriil
• Koordinasi yang baik
dengan orang tua
• • Kebersamaan orang tua
Solidaritas orang tua
•
Memiliki tujuan yang
sama untuk memajukan
kualitas sekolah
• Orang tua terlibat dalam
kegiatan sekolah

Harapan orang tua
yang terlalu
tinggi/ingin anaknya
dapat mengikuti
reguler secara
akademik , padahal
tingkat kemampuan
anak nya di bawah rata
rata secara akademik

5

Kurikulum

•

Tidak adanya tagihan
modifikasi kurikulum
Bagi sekolah yang
belum mampu
mengembangkan
adaptasi kurikulum
maka tidak ada
kurikulum bagi PDBK
Belum ada ruang
dukungan/ruang
sumber
Kontur untuk
aksesibilitas sekolah
yang menyulitkan bagi
anak yang memiliki
hambatan fisik
Fasilitas toilet yang
juga belum memadai
bagi PDBK dengan
hambatan fisik

•

6

Sarana dan
Prasarana

•
•
•

•

Dikembangkan oleh
ahli PLB
Kepala sekolah, guru,
ahli, orang tua terlibat
dalam pengembangan
PPI

•
•

Ruang kelas yang
•
memadai
Lingkungan sekolah
yang asri
Media mengajar standar •
(papan tulis, papan
karya, lemari, meja dan
bangku standar)
Memiliki perpustakaan •

126

7

Financial

•
•

Bantuan dari orang tua
murid
Bantuan dari lembagan
sosial masyarakat atau
lembaga (situasional)

•
•

•

No
8

Aspek
Kebijakan

Pendukung
•
•
•

9

SMP

•
•

Sudah adanya payung
hukum pendidikan
inklusif
Kebijakan pendidikan
inklusif pusat dan
daerah selaras
Dibuatnya pergub dan
perwal sebagai turunan
kebijakan dari
permendikbud

•

•

•

SMP sudah ada yang
•
menerima PDBK
Respon positif dari guru
dan kepala sekolah di •
SMP untuk belajar ke
SD sebelumnya

Hanya bergantung
pada dana BOS
Dana belum
mendukung
sepenuhnya terhadap
kegiatan/program
kekhususan
Sulit dana untuk
memberikan gaji bagi
GPK
Hambatan
Belum detailnya
kebijakan tentang
sistem pendukung
pendidiakn inklusif
Tidak adanya tagihan
atau pengawasan untuk
dokumen kurikulum
PDBK Beberapa
kebijakan sulit untuk
diimplementasikan,
seperti penyediaan
SDM tanpa didukung
pembiayaan yang
memadai
Belum adanya
dukungan finalcial
untuk SDM
Ada kesulitan
penerimaan PDBK di
jenjang SMP Beberapa
SMP yang dituju
belum
menyelenggarakan
pendidikan inklusif
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10

•

Masyarakat

•

•

Ada anggapan sekolah
inklusif sama seperti
SLB
Ada masyarakat yang
menolak
menyekolahkan
anaknya di sekolah
inklusif karena takut
tertular
Belum ada sosialisasi
pendidikan inklusif
kepada masyarakat

Seperti yang telah dijabarkan pada tabel diatas bahwa bagaimanapun
masih ada faktor yang menghambat dalam melaksanakan pendidikan
inklusif. beberapa ahli turut menyorot beberapa kendala yang dominan
seperti yang sering diucapkan oleh kepala sekolah maupun guru, bahwa
faktor dana dan SDM yang terbatas seringkali menjadi alasan suatu
sekolah tidak atau belum melaksanakan pendidikan inklusif. Thomas dkk.
(1998) menyebutkan aspek pendanaan menjadi salah satu faktor yang
harus diperhatikan pada pendidikan inklusif, karena biaya yang dibutuhkan
lebih mahal. Kebutuhan akan guru pendamping dimana jumlah peserta
didik berkebutuhan khusus di sekolah meningkat sedangkan jumlah guru
tetap. Di salah satu sekolah, penggajian bagi GPK didapat dari bantuan
orang tua PDBK. Kekurangan SDM dan dana berakibat pada terbatasnya
layanan pendidikan yang dapat diberikan, sehingga pencapaian kurang
oftimal.
Faktor lain yang cukup dominan adalah kebijakan, Stubbs (2008,
hlm 72) menyatakan “kebijakan dapat menjadi dukungan dan hambatan”.
Kepala sekolah dan guru turut menyoroti kebijakan yang ada, saat
kebijakan utama atau payung hukum pelaksanaan pendidikan inklusif
sudah ada, namun kebijakan pendukung seperti dana, SDM, sarana
prasarana, kurikulum masih minim dan belum dapat dipastikan
kemampuan

sekolah

maupun

pemerintah

daerah

untuk

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh
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GPK dan guru masih kesulitan untuk mengembangkan kurikulum yang
baik bagi PDBK. Berdasarkan pada Permendiknas no 70 Tahun 2009
tentang Pendidikan Inklusif, kurikulum bagi PDBK dapat dimodifikasi
untuk mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan PDBK. Peran serta
pengawas pendidikan turut mempengaruhi pengembangan modifikasi
kurikulum, sebaiknya memiliki perhatian meskipun PDBK tidak berfokus
pada

akademik,

namun

juga

harus

memiliki

pencapaian

atau

perkembangan dalam pembelajaran. Tentang status kepegawaian GPK
turut menjadi perhatian bersama, baik kepala sekolah, guru maupun GPK
berharap bahwa terdapat kejelasan tupoksi, status kepegawaian dan
pengangkatan bagi GPK. Aturan mengenai beban kerja guru diatur dalam
Permendikbud No 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.
Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
Faktor pendukung selain dana dan kebijakan adalah kepemimpinan,
Barret (2014) menyatakan visi dan kualitas kepemimpinan yang diberikan
oleh kepala sekolah berkorelasi positif dengan keberhasilan siswa. Guru
pun menyatakan bahwa dukungan dari kepala sekolah dan maupun kepala
dinas pendidikan sangat berpengaruh baik dalam keberhasilan peserta
didik, maupun peningkatan kualitas pendidikan disekolah tersebut.
Dari faktor pendukung dan penghambat yang ada, baik kepala
sekolah, guru dan orang tua murid memberikan rekomendasi bagi
pendidikan inklusif kedepannya supaya lebih diperhatikan terkait
pembenahan dan kejelasan regulasi terkait dengan SDM, sarana prasarana,
pendanaan seluruhnya supaya lebih jelas dan saling mendukung untuk
kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif. Mengembangkan
kompetensi SDM, serta pengawasan dan pengarahan bagi hal-hal teknis di
sekolah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKA SI, DAN R EKOMENDA SI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan
Pendidikan inklusif adalah sebagai salah satu sistem layanan pendidikan
yang dapat mengakomodir keberagaman peserta didik dipandang baik karena
dapat memanusiakan manusia, memberikan akses pendidikan bagi seluruh
anak, sehingga pendidikan anak dapat terpenuhi dengan baik. Pendidikan
inklusif

adalah

sebuah filosofi dalam

merespon keberagaman setiap

individu untuk terlibat dalam pendidikan. Melalui hasil penelitian dapat
disimpulkan dalam 2 bagian, yaitu kesimpulan umum dan kesimpulan
khusus, sebagai berikut
5.1.1. Kesimpulan Umum
Model Implementasi kurikulum pada sekolah SDN 206 Putraco
Indah pada tahap perencanaan guru kelas menyusun perencanaan
pembelajaran yang dituangkan kedalam dokumen prota, promes,
silabus, dan RPP yang merujuk pada materi dan kemampuan peserta
didik reguler. pembelajaran bagi PDBK dibantu oleh GPK dengan
melakukan

assesmen,

pengembangan

prota,

dan

PPI.

Penyelarasan/modifikasi kurikulum dilakukan dengan mendiskusikan
kepada guru kelas,guru mapel, orang tua PDBK dan kepala sekolah.
Pelaksanaan pembelajaran di kelas seluruh peserta didik dilibatkan,
guru mengusahakan supaya PDBK mampu mengikuti dan terlibat
proses pembelajaran di kelas, namun bagi PDBK yang memiliki
hambatan dan tidak memungkinkakn untuk mengikuti seperti reguler
maka pembelajaran dibantu oleh GPK. Evaluasi hasil belajar bagi
PDBK dilakukan penyesuaian, guru kelas menyususn soal bagi peserta
didik reguler, sedangkan evaluasi PDBK dikembangkan oleh GPK
disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peserta didik.
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Pelaksanaan ujian bagi PDBK yang masih membutuhkan bantuan, akan
dibantu oleh GPK untuk membacakan soal ataupun mendiktekan
jawaban.

Bagi PDBK yang secara akademis bisa mengikuti Ujian

Nasional maka mereka di ikutkan Ujian Nasional, dan bagi PDBK yang
akademisnya di bawah rata- rata, maka di ikutkan Ujian Sekolah, akan
tetapi hak untuk mengikuti melajuntkan ke sekolah negeri sama hak nya
dengan siswa reguler dengan menggunakan jalur PDBK
5.1.2. Kesimpulan Khusus
5.1.2.1. Penyelarasan kurikulum masih belum sepenuhnya sempurna,
guru

kelas

melakukan

perencanaan

kurikulum

dengan

mengembangkan dokumen prota, promes, silabus dan RPP bagi
peserta didik reguler, sedangkan penyelarasan kurikulum dibantu
oleh GPK dengan berdiskusi kepada guru kelas. Proses
penyelarasan kurikulum yang dilakukan adalah diawali dengan
identifikasi,

dilanjutkan

dengan

assement

peserta

didik

berkebutuhan khusus, melalui hasil assement GPK menyusun
PPI, terakhir PPI tersebut didiskusikan dengan guru kelas, orang
tua dan kepala sekolah. Melalui penyelarasan kurikulum didapati
komponen kurikulum yang dimodifikasi, seperti tujuan, konten,
metode dan evaluasi.
5.1.2.3.

Pelaksanaan pembelajaran di

sekolah baik, karena pada

pembelajaran guru selalu berusaha untuk sebisa mungkin melibat
PDBK dalam pembelajaran dikelas tidak terkecuali. Terdapat
beberapa perbedaan perlakuan pembelajaran bagi PDBK yang
dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan
kemampuan

dan

kebutuhan

PDBK,

bukan

untuk

mendiskriminasi.
Pelaksanaan pembelajaran mengikuti dokumen perencanaan
yang telah disusun dalam RPP dan PPI bagi PDBK. Pembelajaran
di kelas sebisa mungkin untuk melibatkan seluruh peserta didik.
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Pada kegiatan pendahuluan seluruh peserta didik harus
memperhatikan guru kelas. guru kelas memberikan pengutan
baik literasi, karakter, keagamaan dan penguatan kebiasaan.
Kemudian guru kelas mengulas materi sebelumnya dengan
melakukan tanya jawab kepada peserta didik. setelah itu saat
masuk kepada kegiatan inti, PDBK yang mendapatkan perbedaan
materi akan dibimbing oleh GPK. Pada saat-saat tertentu, tugas
atau

kegiatan

pembelajaran

yang

berkelompok,

akan

memasukkan PDBK kedalam kelompok. Metode yang digunakan
adalah ceramah, dan media yang digunakan sebagain besar
adalah buku teks pelajaran,dan mendia pelajaran yang sederhana.
PDBK juga menggunakan buku teks pelajaran yang disesuaikan.
Pada kegiatan penutup, guru kelas memberikan penguatan materi
dan tugas bagi peserta didik reguler, sedangkan PDBK diberikan
oleh GPK. Pada pelaksanaan ujian, soal bagi PDBK
dikembangkan oleh GPK dan saat ujian, beberapa PDBK dibantu
oleh GPK membacakan soal, atau mendampingi apabila
dibutuhkan.
5.1.2.4. Dampak penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik
sangat positif. Orang tua peserta didik reguler maupun PDBK
sama-sama menyatakan bahwa anak mereka menunjukkan
perubahan perilaku yang lebih baik dan muncul sikap-sikap sosial
yang lebih baik. Dampak positif yang ditimbulkan dengan
diselenggarakannya pendidikan inklusif bagi peserta didik
reguler adalah, peningkatan apresiasi menghargai keragaman
manusia,

merespons

meningkatkan

empati

terhadap
sesama

kebutuhan
teman,

orang

lain,

pertumbuhan

sosial/emosional, tidak mengganggu kualitas pendidikan mereka
(misalnya, prestasi akademik), mengembangkan etika/nilai-nilai
kepedulian dan komitmen kepada orang lain, dan tercermin
dengan cara yang mengarah pada pertumbuhan pribadi.
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Sedangkan bagi PDBK dampaknya adalah program pendidikan
lebih relevan dan terfokus, peningkatan akses ke lingkungan yang
khas (misalnya, sekolah, komunitas, pekerjaan), akses ke
pengalaman, hubungan dan persahabatan baru, meningkatkan
harapan, peningkatan kesadaran dan responsif terhadap aktivitas
lingkungan masyarakat, peningkatan sosial serta adaftasi dengan
lingkungan yang sesungguhnya, karena sekolah merupakan
miniatur dari masyarakat.
5.1.2.5. Respon orang tua sangat baik, dengan mengapresiasi dan setuju
pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Orang tua PDBK
dengan rela hati memberikan dukungan financial bagi sekolah
untuk

membantu

berlangsungnya

program-program

pembelajaran bagi PDBK. Selalu terlibat dan mendukung untuk
mengembangakan program-program pembelajaran dan program
sekolah. Orang tua reguler pun tidak menutup mata namun turut
memberikan dukungan dengan turut serta memberikan masukan
bagi kemajuan bersama. Keluarga sebagai lingkungan pertama
yang merasakan dampak dari layanan pendidikan merasakan
bahwa layanan pendidikan yang diberikan telah sesuai dengan
kebutuhan peserta didik baik reguler maupun PDBK
5.1.2.6. Faktor yang mendukung adalah pemimpin yang terbuka akan
masukan dan memiliki visi yang sama untuk memajukan
pendidikan inklusif, rekan sejawat yang dapat berkoordinasi
dengan baik, SDM yang berkompeten, orang tua yang saling
mendukung, kurikulum yang fleksibel, sarana dan prasana yang
dapat dimanfaatkan, bantuan dana dari berbagai pihak, kebijakan
yang menjadi payung hukum, SMP yang mau menerima PDBK,
masyarakat yang terbuka dengan PDBK.
Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala adalah
pelaksana kebijakan merasakan bahwa kebijakan yang ada masih
kurang jelas atau belum menyentuh pada tahap teknis. Dana yang
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masih kurang terutama dana untuk mengembangkan program
pendukung kekhususan dan dana untuk merekrut GPK,serta dana
untuk kesejahteraan SDM, sehingga menjadi kendala kurangnya
SDM. Status kepegawaian guru dan GPK yang masih honorer
turut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh kepala
sekolah. Pada lingkungan SDN 206 Putraco Indah, masih
terdapat masyarakat yang belum memahami sekolah inklusif
sehingga memberikan label bahwa sekolahnya seperti SLB
sehingga masyarakat sekitar takut untuk memasukkan anaknya
bersekolah disekolah tersebut. Melalui berbagai faktor tersebut
kepala sekolah dan guru memberikan rekomendasi bagi
pendidikan inklusif kedepannya supaya lebih diperhatikan terkait
pembenahan dan kejelasan regulasi terkait dengan SDM, sarana
prasarana, pendanaan seluruhnya jelas dan saling mendukung
untuk

mendukung

penyelenggaraan

pendidikan

inklusif.

Mengembangkan kompetensi SDM, serta pengawasan dan
pengarahan bagi hal-hal teknis di sekolah

5.3. Rekomendasi
Berikut ini peneliti sampaikan beberapa rekomendasi yang terkait
dengan hasil penelitian,

semoga rekomendasi ini dapat meningkatkan

pelayanan pendidikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
khususnya di Kota Bandung, dan umumnya Provinsi Jawa Barat.
5.3.1.

Bagi Pemegang kebijakan
Pemegang kebijakan dalam hal ini lembaga terkait adalah Dinas
Pendidikan Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk berkomitmen
memfasilitasi kebutuhan sumber daya seperti penyediaan sumber daya
manusia dengan melakukan pemetaan kebutuhan GPK terlebih dahulu,
menyediakan kebutuhan GPK disetiap sekolah, menganggarkan dana
bagi pelaksanaan pendidikan inklusif, melakukan sosialisasi kebijakan
yang ada, pelatihan untuk menambah kompetensi bagi pelaksana
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kebijakan, dan membangun sistem yang terintegrasi untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan inklusif yang lebih baik lagi. Supervisi perlu
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif terkait
dengan pengembangan kurikulum terutama dalam modifikasi
kurikulum.
Memberikan aturan jelas terkait dokumentasi kurikulum pendidikan
inklusif yang harus dipertanggung jawabkan oleh sekolah kepada
pengawas dan dinas pendidikan kota Bandung, sebagai laporan kinerja
pelaksanaan kegiatan pendidikan inklusif di sekolah.
5.3.2.

Bagi sekolah
Sekolah dengan segala keterbatasannya telah melaksanakan layanan
pendidikan inklusif walau masih belum memenuhi standar pelayanan
minimal bagi sekolah pemnyelenggara inklusi,

namun tetap

melaksanakan sesuai dengan kemampuan intinya bisa mengakoomodir
PDBK yang masih termarginalkan. Bagi sekolah kepala sekolah
melakukan pembatasan maksimal kuota bagi PDBK supaya guru dapat
mengontrol dan mengelola kelas dan supaya pembelajaran lebih
kondusif.

Melakukan

kerjasama

dengan

pihak

luar

untuk

mengembangkan dan melakukan program binadiri bagi PDBK. Guru
supaya

dapat

meningkatkan

kompetensi

untuk

lebih

kreatif

memberikan inovasi bagi pembelajaran di kelas yang memiliki
beragam peserta didik, dan mengembangkan PPI bagi PDBK. Bagi
Bagi peneliti lain
Peneliti berikutnya dapat meneliti lebih detail mengenai Implementasi
model kurikulum pada setiap komponen kurikulum. Peneliti berikutnya
juga dapat mengambil topik mengenai faktor Kebijakan Sekolah
Reguler terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bandung.
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