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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari pengintegrasian pembelajaran anak berkebutuhan khusus 
dengan anak normal di sekolah biasa. Anak berkebutuhan khusus yang biasanya ditempatkan 
pada sekolah khusus atau SLBISDLB sekarang bergabung dengan anak normal di sekolah 
biasa, mereka tidak lagi dipisah dari anak-anak lainnya yang dikenal dengan pendidikan 
inklusi. Untuk melihat bagaimana proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus maka 
dilakulah penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif, yang dapat dirumuskan masalahnya 
yaitu Bagaimanakah pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 18 Koto Luar 
Kecamatan Pauh Padang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan 
gejala yang terjadi sebagaimana adanya Teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara,dan studi dokumentasi,sedangkan sumber data yaitu guru kelas dan guru 
pembimbing khusus. 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus sudah 
terlaksana cukup baik dan anak juga dapat belajar bersama dengan anak lainnya secara 
biasa,meskipun masih terdapat kendala-kendala. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalarn pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 
yaitu guru belum menggunakan metode yang bervariasi, guru kurang memahami cara 
membelajarkan anak berkebutuhan khusus, kurangnya kejasama antara guru kelas dengan 
guru pembimbing khusus, serta guru tidak ada melakukan penilaian produk dan penilaian 
fortofolio. 

Berdasarkan temuan tersebut,beberapa saran agar guru meningkatkan kerjasarna 
dengan pembimbing khusus dan menggunakan melakukan penilaian produk dan fortofolio. 

Kata Kunci: Proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus 

ABSTRACT 

This study originated from the integration of teaching children with special needs 
with normal children in regular schools. Children with special needs are usually placed in 
special schools or special schools 1 SDLB can now join the normal children in regular 
schools, they are no longer separated from other children, known as inclusion. To see how the 
learning process of children with special needs so dilakulah the form of qualitative descriptive 
research, which can be formulated problem is how learning for children with special needs in 
the Elementary School District 18 State Pauh Koto Padang. 



This study used a qualitative descriptive method with the aim of describing the 
symptoms that occur as a data collection form adanya. Teknik observation, interviews, and 
documentation study, while data sources are classroom teachers and special tutor. 

From the research shows that learning for children with special needs has been done 
quite well and the child can also learn with other children in common, although there are still 
obstacles. 

Constraints faced in learning for children with special needs that teachers have not 
been using various methods, teachers do not understand how study children with special 
needs, lack of cooperation between the classroom teacher with a special tutor, and no teacher 
assessment and assessment products fortofolio. 

Based on these findings, some suggestions for teachers to enhance cooperation with 
specialized tutors and use a product assessment and fortofolio. 

A. Latar Belakang 

B.Kajian teori 

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi diartikan dengan memasukan anak berkebutuhan 

khusus di kelas reguler bersama anak lainya Pendidikan inklusi menurut beberapa ahli 

mempunyai pengertian yang beragam, diantaranya menurut: 

a. Stainback dan Stainback (2002:2) mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah 

yang menampung semua murid di kelas yang sama. 

b. Sapon-Sevin (2002:2) menyatakan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua 

anak berkebutuhan khusus dilayani disekolah-sekolah terdekat, dikelas reguler 

bersama teman-teman seusianya 

c. Nashichin dalam L.K.M. Marentek (2007:145) mengemukakan pendidikan inklusif 

adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan 

pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SLTP, SMU, dan SMK) yang tergolong 

luar biasa baik dalam arti berkelainan, lamban belajar (slow learner) maupun yang 

berkesulitan belajar lainya 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah 

layanan pendidikan yang menerima semua anak berkebutuhan khusus tanpa memandang 

perbedaan fisik, intelektual, sosial. emosi, bahasa atau kondisi- kondisi lainya sepeti anak 

yang beresiko putus sekolah karena sakit, kelaparan, anak yang berasal dari golongan 

minoritas, anak yang terinfeksi HlVlAlDS atau anak yang sedang hamil untuk belajar 

disekolah reguler bersama anak- anak lainya di dalam kelas yang sama 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SDN 18 Koto Luar yang terletak 

di simpang jalan re1 kereta api Komplek Villa Indah Permai Koto Luar Kecarnatan Pauh 

Padang,sekolah ini juga menjadi incaran rndyarakat kecamatan Pauh karena anak-anak yang 

bersekolah di SD ini bukan hanya anak-anak yang tinggal di sekitar Komplek Villa Indah 

Permai saja tetapi juga anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah ini karena letak sekolah yang 

aman dan jauh dari jalan raya 



Berdasarkan wawancara dengan salah satu gum,sekolah ini telah resmi menjadi 

sekolah inklusi sejak tahun 2003.Sejak tahun 2003,sekolah ini telah berusaha melayani anak 

berkebutuhan khusus dan sekarang tercatat jumlah siswa berkebutuhan khusus (tahun ajaran 

201 1-2012) yaitu sebanyak 28 orang,yang terdiri dari 21 orang anak larnbat belajar,satu orang 

anak low vision,tiga orang anak hyperaktif,satu orang anak tunagrahita sedang dan dua orang 

anak tunadaksa.Dan itu juga merupakan kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan 

anak-anak mereka di SDN 18 Koto Luar ini.Masyarakat merasa tertarik untuk memasukkan 

anak mereka kesekolah ini karena masyarakat memandang sekolah ini dekat dengan tempat 

tinggal mereka dan masyarakat merasa arnan membiarkan anak mereka untuk mendapatkan 

layanan dan pendidikan meskipun banyak kekurangan yang ada dalan diri anak 

mereka-Begitu pula dengan guru-guru di sini,meskipun mereka mendidik anak-anak yang 

mempunyai berbagai karakteristik,mereka tetap semangat dalam mengajar.Guru menerima 

ABK dengan ikhlas,tidak pernah mengeluh dan cukup disiplin.Perlakuan yang diberikan guru 

sama pada semua anak. 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Sistem Pendebtan : 

Penelitian merupakan sebuah studi yang menggungkapkan ,menemukan dan 

menggali inforrnasi tentang prilaku guru bidang studi dan guru pembimbing khusus didalam 

proses pembelajaran ,Penelitian ini lebih menekankan kepada tindakkan guru didalam 

memberikan pelayanan pembelajaran di Sekolah Dasar untuk mendapatkannya serta untuk 

analisisnya maka digunakan pendekatan kualitatif 

2.Informan penelitian 

Informan penelitian adalah guru kelas,guru bidang studi ,guru pembimbing khusus 

(GPK) serta kepala sekolah ,dengan informan kunci adalah guru kelas dan GPK yang 

terdapat di SD negeri Kec Pauh Kota Padang ,Penelitian pada responden akan dihentikan 

apabila data diperoleh sudah memadai . 

3.Teknik pengumputan data 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah Teknik 

Teknik Observasi, Teknik Wawancara, dan Dokumentasi ,data dikumpulkan berupa kata-kata 

,tindakkan dan dokumen tertulis ,data yang diperoleh dicatat dengan menggunakan catatan 

,catatan ini digunakan sebagai perantara untuk membuat catatan lapangan yang lebih lengkap. 

4. TriAnggulasi 

Trianggulasi dilakukan melalui pengecekkan ulang terhadap sumber-sumber data ,dengan 

mernbandingkan hasil wawancara,dengan h a i l  pengamatan,membandibngkan apa yang 

disarnpaikan oleh guru bidang studi,wali kelas,guru kelas dan guru pembimbing khusus serta 

kepala sekolah SD 



5.Analisa Data 

Setelah data terkumpul ,maka dilakukan analisis data ,analisis dirnak~udkan~sebagai proses 

penggorganisasian data dalam polqkategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan temssertelah dianalisa data melalui pengelompokkan data,kemudian dilakukan 

penafsirkan terhadap datqguna untuk memberikan arti terhadap analilis,memnjelaskan pola 

uraian ,dm mencari hubungan antar dimensi yang telah diuraikan dalam analisis. Hasil 

pengklasifikasian dari analisa dan penafsiran ,digunakan untuk mencari pola yang akan 

diungkapkan didalam proses pelasanaan pembelajaran di SD kepada siswa ABK dalam 

setting Inklusi 

Pernasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pembelajm bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 18 Koto Luar beserta kendala dan 

usaha mengatasi kendala tersebut yang terfokus pada rancangan,proses belajar mengajar dan 

evaluasi. 

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian deskripti f kualitati f. Menurut 

Suharsimi (2005:234) "penelitian deskriprif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, tetapi hanya mengarnbarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala atau 

keadaan7'.Dan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru kelas dan guru pembimbing 

khusus.Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik 

observasi,wawancara dan dokumentasi. 

Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (Setting Inklusi) di SDN 18 Koto Luar 

kecamatan Pauh Padang adalah sebagai berikut: 

1.Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Setting Inklusi) di SDN 18 Koto 

Luar Kecamatan Padang. 

a. Rancangan 

Guru kelas telah merancang RPP dengan kngkap dan PPI juga telah dirancang bagi 

anak berkebutuhan khusus di sekolah ini.Sarnpai saat ini,GPK di sekolah ini yang 

terdiri dari dua orang GPK,hanya satu orang GPK yang merancangnya. 

b. Kegiatan belajar mengajar 

Dalam mengajar guru masih belum mempergunakan metode dan kegiatan yang 

bervariasi dalam mengajar. Dalam mengajar guru hanya mempergunakan metode 

ceramah dan metode pemberian tugas. Sehingga tidak terlihat keaktifan dan 

partisipasi siswa dalam belajar. 

c. Pengaturan tempat duduk 

Pengaturan tempat duduk siswa telah bewariasi dilakukan oleh guru. Guru telah 

berusaha mengatur tempat duduk di dalam kelas agar siswa mampu menangkap 

pelajaran. 



Tidak ada usaha yang dilakukan oleh guru dalarn mengatasi kendala dalarn rancangan 

RPP dan PP1,karena guru sadar bahwa rancangan tersebut memang harus dibuat 

untuk membantu proses pembelajaran dan sudah menjadi tanggung jawab sebagai 

seorang guru. 

b. Kegiatan belajar mengajar 

Tidak ada usaha yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala dalam 

mempergunakan metode pengajaran yang bervariasi kepada siswa. Sedangkan usaha 

yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh siswa dalam 

belajar tidak ada. 

c. Pengaturan tempat duduk 

Guru sudah melaksanakan menggilir posisi tempat duduk siswa satu kali dalam satu 

bulan jadi tidak ada usaha yang harus dilakukan. 

d. Media pembelajaran 

Tidak ada usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala dalam 

memperoleh media pembelajaran. 

e. Materi pelajaran 

Guru tidak mengalami kendala dalam menentukan materi pelajaran kepada siswa, 

sehinga tidak ada usaha yang dilakukan oleh guru. 

f. Penilaian 

Tidak ada usaha yang dilakukan oleh guru dalam melakukan penilaian produk, dan 

portofolio. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas,dapat diberikan saran yakni agar guru 

meningkatkan kerjasama dengan guru pembimbing khusus,agar guru mempergunakan metode 

yang bewariasi dalam kegiatan pembelajaran,agar guru melakukan penilaian produk dan 

penilaian portofolio sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 
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