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ABSTRAK 

Religiana, Mergy. 2016. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusi (Studi di MI 
Ma’arif Keji Ungaran Bara)t. Skripsi, Jurusan Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Budiyono, M. Si, Pembimbing II: Dr. Yuli Utanto, S. 

Pd., M. Si. 

Kata Kunci : kurikulum, evaluasi kurikulum, model CIPP, pendidikan inklusi  

Pendidikan inklusi merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan di 

mana anak berkebutuhan khusus (penyandang difabel) dapat belajar di kelas yang 

sama dengan anak normal. Kesiapan sekolah merupakan hal utama yang harus 

diperhatikan jika ingin terapkan pendidikan inklusi. Terutama pada perencanaan 

kurikulum yang benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa 

berkebtuuhan khusus. MI Ma’arif Keji menjadi satu-satunya madrasah di 

Kabupaten Semarang yang menerapkan pendidikan inklusi, dan bahkan menjadi 

percontohan bagi sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan pendidikan inklusi 

tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

kurikulum pendidikan inklusi ditinjau dari (1) aspek konteks mencakup 

kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, karakteristik anak berkebutuhan 

khusus, dan kondisi masyarakat; (2) aspek masukan mencakup kesesuaian dengan 

dukungan sumber daya dan sarana prasarana penunjang; (3) aspek proses 

mencakup kesesuaian dengan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil 

belajar; (4) aspek produk mencakup kompetensi siswa, hasil belajar serta 

peningkatan ketrampilan siswa berkebutuhan khusus; dan (5) kesesuaian 

implementasi kurikulum ditinjau secara keseluruhan aspek. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan model evaluasi CIPP (context, 
input, process, product). Penelitian ini dilakukan pada tenaga kependidikan MI 

Ma’arif Keji Ungaran Barat dengan jumlah responden 18 orang. Pengumpulan 

data dilakukan menggunakan metode kuesioner/angket, wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian 

implementasi kurikulum pendidikan inklusi ditinjau dari setiap aspek adalah 

sebagai berikut (1) aspek konteks sangat tinggi dengan hasil rata-rata sebesar 48.0 

(88.9%); (2) aspek masukan sangat tinggi dengan hasil rata-rata sebesar 42.2 

(78.1%); aspek proses sangat tinggi dengan hasil rata-rata sebesar 43.1 (79.8%); 

dan (4) aspek produk tinggi dengan hasil rata-rata sebesar 33.8 (62.6%). Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kesesuaian 

implementasi kurikulum pendidikan inklusi termasuk dalam kategori sangat tinggi 

dengan hasil rata-rata sebesar 41.8 (77.4%). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan 

potensi yang dimilikinya (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional). Pendidikan merupakan salah satu hak dasar asasi manusia 

yang djamin dan dilindungi, seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 

diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama 

untuk memperoleh pendidikan. Hal ini berarti semua orang dapat mengenyam 

pendidikan tidak terkecuali mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan/atau sosial.  

Pasal 32 dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, dan atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. peserta didik dengan kondisi demikian 

kemudian disebut dengan istilah anak berkebutuhan khusus karena dinilai lebih 

humanis. 

Selanjutnya layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus 

terwujud dalam Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memiliki jenjang sama dengan 

pendidikan reguler, mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB, hingga SMALB. Seluruh 
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peserta didik dalam sekolah luar biasa adalah mereka yang memiliki cacat fisik 

mental atau ketunaan yang berusaha mengembangkan bakat dan potensi yang 

dimilikinya melalui layanan khusus. Hal ini mengakibatkan interaksi yang 

terjadi dalam sekolah luar biasa kurang mendukung perkembangan emosi dan 

sosial siswa berkebutuhan khusus.  

Kondisi yang demikian tentu kurang menguntungkan bagi anak 

berkebutuhan khusus, karena mereka hidup dalam masyarakat dan harus 

berinteraksi baik dengan masyarakat, namun mereka sendiri tidak terbiasa atau 

bahkan tidak terlatih untuk bersosialisasi dengan mereka yang normal. Akibat 

dari keadaan ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mereka 

sebagai penyandang kelainan atau memiliki kebutuhan khusus, sehingga sikap 

masyarakat pun kurang terbuka. Selain itu, hadirnya pendidikan khusus 

mengisyaratkan penolakan terhadap anak berkebutuhan khusus untuk dapat 

belajar bersama siswa normal dalam lingkungan pendidikan yang sama. 

Pendidikan inklusi muncul menjadi paradigma baru sebagai solusi bagi 

anak berkebutuhan khusus yang ingin memperoleh pendidikan tanpa harus 

berkecil hati ketika berkumpul belajar bersama dengan anak yang memiliki fisik 

normal. Smith (2009: 45) mengemukakan inklusi dapat berarti penerimaan anak-

anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, 

dan konsep diri (visi-misi) sekolah. Melalui pendidikan inklusi, siswa 

berkebutuhan khusus belajar bersama di lingkungan yang sama dengan siswa 

normal agar dapat mengembangkan potensi dan keterampilan diri mereka. 
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Konsep pendidikan inklusi sejalan dengan pernyataan bahwa pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 

dan kemajemukan bangsa. Pendidikan inklusi sendiri diselenggarakan 

berdasarkan kesepakatan-kesepakatan nasional, seperti Deklarasi Salamanca 

(UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan sedunia, serta Deklarasi PBB 

1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh 

pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. 

Penjelasan mengenai pendidikan inklusi di Indonesia tercantum dalam 

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pendidikan 

inklusi merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik 

pada umumnya.  

Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana disebutkan terdiri atas 

bakat istimewa, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, 

tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan 

motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, zat adiktif, 

serta memiliki kelainan lainnya, dan atau tunaganda. 

Tidak ada syarat atau ketentuan khusus bagi sekolah yang ingin 

menerapkan pendidikan inklusi. Hasil temuan Ishartiwi (2010) menyatakan 

bahwa langkah persiapan menjadi aspek yang sangat penting untuk 
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penyelenggaraan pendidikan inklusi. Karena sekolah tidak hanya menerima 

siswa normal saja untuk belajar di sekolahnya, namun menerima anak 

berkebutuhan khusus yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dengan 

siswa normal. Artinya sekolah perlu menyiapkan kurikulum yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa normal maupun 

anak berkebutuhan khusus. 

Fleksibilitas kurikulum menjadi salah satu komponen penentu 

keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Kurikulum merupakan suatu acuan 

dasar yang digunakan dalam pengajaran demi mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusi adalah kurikulum nasional 

dengan modifikasi menyesuaikan dengan kemampuan belajar anak berkebutuhan 

khusus. Modifikasi kurikulum masih menjadi hal baru bagi guru dalam lingkup 

sekolah inklusi. 

Dalam implementasi kurikulum yang baru, beberapa faktor seperti sumber 

daya sekolah, masyarakat, kepala sekolah, guru, dan faktor eksternal harus 

diperhatikan dan dipersiapkan secara maksimal. Fullan (1991: 67) menjelaskan 

kelima faktor tersebut yaitu: school district/lingkungan sekolah (terkait dengan 

kondisi sekolah, sarana, dan prasarana  pendukung), community/masyarakat 

(terkait dukungan masyarakat), principal/kepala sekolah (terkait dengan 

manajemen dan kepemimpinan), teacher/guru (terkait respon, dukungan, 

partisipasi guru), dan external factors/faktor eksternal (terkait dukungan dari 

pemerintah/stakeholder/swasta). 
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Lingkungan sekolah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah 

harus dipersiapkan terlebih dahulu, terutama prasarana guna mendukung 

perkembangan ABK. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan 

inklusi juga tidak bisa diabaikan. Guru sebagai pelaksana langsung di kelas juga 

harus dipersiapkan agar memiliki pemahaman konsep kurikulum inklusi yang 

utuh dan mampu merancang langkah pembelajaran sesuai arahan kurikulum. 

Selain itu, diperlukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk mendampingi 

ABK belajar dalam kelas. Kepala sekolah juga harus memahami konsep inklusi 

sepenuhnya dan memenuhi sumber daya manusia berupa tenaga pengajar lulusan 

Pendidikan Luar Biasa. 

Pada tahun 2003 Dirjen Dikdasmen menerbitkan SE No. 

380?C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendidikan inklusi yang 

menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusi di 

setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya empat sekolah yang terdiri dari SD, 

SMP, SMA, dan SMK. Namun pada kenyataannya, di Kabupaten Semarang 

hanya ada satu madrasah yang terapkan pendidikan inklusi, yaitu MI Ma’arif 

Keji Ungaran Barat. 

Madrasah yang terletak di Desa Keji, Ungaran Barat menjadi satu-satunya 

madrasah yang terapkan inklusi. Madrasah Ibtidaiyah yang berada di bawah 

koordinasi Lembaga Pendidikan Nahdhatul Ulama’ bahkan menjadi percontohan 

bagi sekolah lain yang ingin menyelenggarakan pendidikan inklusi. Seperti 

dilansir di laman radarsemarang.com “MI Ma’arif Keji yang memiliki 105 siswa 

dengan 22 siswa diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus menjadi 
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percontohan dan jujukan sejumlah madrasah yang ingin belajar penerapan 

pendidikan inklusi”.

Berdasakan hasil obervasi penulis, MI Ma’arif Keji telah menerapkan 

pendidikan inklusi sejak tahun 2011. Meskipun telah berjalan hampir lima tahun, 

namun tanggapan negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan pendidikan inklusi 

tetap ada. Masyarakat sekitar belum begitu paham tentang pendidikan inklusi 

sehingga banyak di antara mereka yang tidak mau menyekolahkan anaknya di 

madrasah tersebut. Pandangan masyarakat masih terpaku pada pendidikan 

khusus (pendidikan luar biasa). Beberapa orang tua siswa pun melayangkan 

protes karena anak mereka bersekolah dan belajar dalam satu kelas yang sama 

dengan anak berkebutuhan khusus.  

Selain protes dari masyarakat, beberapa guru mengeluh kesusahan 

menghadapi anak berkebutuhan khusus yang tidak memperhatikan penjelasan. 

Seluruh guru memang telah paham mengenai kelas inklusi, namun mereka masih 

belajar dalam menyusun RPP adaptif.  

Madrasah yang memiliki misi pengentasan buta aksara ini pun belum 

memiliki tenaga pendidik lulusan Pendidikan Luar Biasa sebagaimana mestinya 

hal tersebut menjadi komponen keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. 

Meskipun belum ada tenaga pendidik lulusan Pendidikan Luar Biasa, MI 

Ma’arif Keji telah memiliki empat orang GPK. Hadirnya empat GPK memang 

cukup membantu dalam penanganan ABK, namun kendala tetap di temui. 

Terbatasnya jumlah ABK mengakibatkan tidak semua kelas terdapat satu GPK 

sehingga GPK harus bergantian masuk kelas dan ini cukup merepotkan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan evaluasi terkait 

implementasi kurikulum pendidikan inklusi di MI Ma’arif Keji Ungaran Barat. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan sekolah bisa meningkatkan mutu 

pendidikan, serta masyarakat semakin mengenal pendidikan inklusi di sekolah 

reguler. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Modifikasi kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar ABK 

di madrasah inklusi. 

2. MI Ma’arif Keji Ungaran Barat menjadi satu-satunya madrasah inklusi dan 

menjadi percontohan bagi sekolah yang ingin menerapkan pendidikan 

inklusi. 

3. Kurangnya dukungan masyarakat terkait madrasah inklusi. 

4. Guru mengalami kesusahan menghadapi sikap anak berkebutuhan khusus 

yang tidak mau mengikuti pembelajaran. 

5. Belum adanya dukungan tenaga pengajar lulusan Pendidikan Luar Biasa di 

MI Ma’arif Keji.

6. Keterbatasan jumlah Guru Pembimbing Khusus membuat GPK cukup 

kerepotan karena harus bergantian masuk kelas. 
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1.3 Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar ruang lingkup penelitian lebih 

terarah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada 

cakupan implementasi kurikulum pendidikan inklusi di MI Ma’arif Keji 

Ungaran Barat ditinjaun dari aspek konteks, masukan, proses, dan produk. 

Aspek konteks terkait kesesuaian kurikulum dengan konsep diri sekolah, 

karakteristik ABK, dan kebutuhan masyarakat.  

Aspek masukan terkait kesesuaian kurikulum dengan dukungan sumber 

daya manusia, dan sarana dan prasarana penunjang. Aspek proses terkait 

kesesuaian kurikulum dengan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil 

belajar. Aspek produk terkait kesesuaian dengan kompetensi siswa, peningkatan 

keterampilan sosial siswa berkebutuhan khusus. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan 

masalah adalah “Bagaimana kesesuaian implementasi kurikulum pendidikan 

inklusi di MI Ma’arif Keji Ungaran Barat ditinjau dari aspek konteks, masukan, 

proses, dan produk”. Bila dijabarkan pada masing-masing aspek sebagai berikut: 

1. Aspek konteks terkait kesesuaian kurikulum dengan konsep diri sekolah, 

karakteristik ABK, dan kebutuhan masyarakat. 

2. Aspek masukan terkait kesesuaian kurikulum dengan dukungan sumber 

daya manusia, dan sarana dan prasarana penunjang. 

3. Aspek proses terkait kesesuaian kurikulum dengan pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian hasil belajar. 



9 
 

 
 

4. Aspek produk terkait kesesuaian dengan kompetensi siswa, peningkatan

keterampilan sosial siswa berkebutuhan khusus. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan 

mendeskripsikan kesesuaian implementasi kurikulum pendidikan inklusi di MI 

Ma’arif Keji Ungaran Barat dilihat dari aspek konteks, aspek masukan, aspek, 

proses, dan aspek produk. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Untuk memberikan deskripsi implementasi kurikulum pendidikan inklusi. 

b. Sebagai referensi ilmiah berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusi, 

terutama bagi sekolah yang ingin menerapkan pendidikan inklusi. 

c. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti lain sehingga dapat digunakan 

untuk pengembangan selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi penulis. 

Memperoleh inspirasi dan wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan 

pendidikan inklusi. 

b. Bagi sekolah. 

1) Sebagai bahan masukan dan informasi untuk melakukan perbaikan dan 

pengembangan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi. 
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2) Bahan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan inklusi dan 

implementasinya. 

c. Bagi guru. 

1)  Sebagai bahan masukan terkait dengan peningkatan pembelajaran pada

kelas inklusi. 

2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman guna 

mendukung profesionalisme guru. 

1.7 Penegasan Istilah 

1.7.1 Evaluasi Kurikulum 

Evaluasi kurikulum (Hasan, 2009: 41) sebagai usaha sistematis 

mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai 

pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks 

tertentu. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk meneliti kembali, apakah suatu 

proses atau kegiatan yang terdapat dalam kurikulum itu telah dapat dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. 

1.7.2 Evaluasi Model CIPP 

Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang kegiatan kurikulum 

sebagai sesuatu dalam dimensinya yang utuh. Kekuatan dari model ini terletak 

pada rangkaian komponen didalamnya. Komponen CIPP berasal dari singkatan 

nama model ini, yaitu context, input, process, and product. 

1.7.3 Pendidikan Inklusi 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 

memberikan pengertian pendidikan inklusi sebagai berikut: 
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Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada 

satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan 

sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang 

disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. 

Pendidikan inklusi mencerminkan pendidikan untuk semua tanpa 

terkecuali, apakah ia mengalami keterbatasan fisik atau tidak memiliki 

kemampuan secara finansial, sehingga memungkinkan kita untuk membantu 

keterbatasan anak tersebut dalam bidang pendidikan sehingga mereka tidak 

merasa terpinggirkan dari anak-anak normal lainnya. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut: 

1.8.1 Bagian awal 

Bagian awal skripsi terdiri dari: 

 Judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, 

Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Daftar Gambar, Daftar Bagan, Daftar Lampiran. 

1.8.2 Bagian isi 

Bagian isi terdiri dari: 

 Bab 1 Pendahuluan. Berisikan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 
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 Bab 2 Kajian Pustaka. Berisikan teori yang dijadikan landasan teoretis 

dalam penelitian yang menjadi acuan untuk menganalisis hasil penelitian. 

 Bab 3 Metodologi Penelitian. Berisikan mengenai pendekatan dan metode 

penelitian, subyek penelitian, populasi dan sampel, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan realibilitas, dan teknik 

analisis data. 

 Bab 4 Hasil Penelitian. Berisikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan tentang evaluasi kurikulum pendidikan inklusi. 

 Bab 5 Penutup. Berisikan simpulan dan saran. 

1.8.3 Bagian akhir 

 Bagian akhir skripsi terdiri dari: 

 Daftar pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Hakikat Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang (UU RI No. 20 Tahun 1989, Bab I, Pasal 1). Pengertian lain 

mengenai pendidikan dinyatakan Oemar (2013: 3), yaitu pendidikan adalah suatu 

proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan 

diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi 

secara adekwat dalam kehidupan masyarakat. 

Fungsi dari pendidikan adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk 

terjun ke kancah dunia nyata. Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, 

pengajaran, dan/atau latihan. Produk yang ingin dihasilkan dari proses 

pendidikan adalah lulusan yang memiliki kemampuan melaksanakan peranannya 

untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan adalah usaha sadar 

yang dilakukan guna menyiapkan peserta didik agar mampu diterima masyarakat 

dengan mengetahui dan menjalankan peranannya yang didapat melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan. 

Pada dasarnya pendidikan adalah hak setiap warga negara. Setiap anak 

berhak untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui pendidikan di 

sekolah formal termasuk mereka penyandang difabilitas atau cacat fisik maupun 
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mental. Pendidikan inklusi muncul menjadi paradigma baru yang 

memungkinkan siswa difabel belajar bersama dengan siswa normal dalam kelas 

yang sama. Dengan demikian, pendidikan dapat terlaksana sebagaimana 

fungsinya. 

2.2 Pendidikan Inklusi 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Inklusi 

  Pendidikan inklusi merupakan konsep ideal yang memberikan kesempatan 

dan peluang sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan 

haknya sebagai warga negara dalam memperoleh pendidikan sebagaimana anak 

lainnya. Nini Subini (2014: 50) mengartikan pendidikan inklusi adalah 

kebersamaan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dalam satu kelompok 

secara utuh bagi seluruh anak berkebutuhan khusus usia sekolah, mulai dari 

jenjang TK, SD, SLTP, sampai dengan SMA/SMK sederajat. 

 Pendidikan Inklusi merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan 

multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta 

menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan 

keberfungsian fisik dan psikologis. 

 Melalui pendidikan inklusi diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat 

belajar bersama dengan anak normal lainnya agar dapat meningkatkan sosialisasi 

anak berkebutuhan khusus serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. 

2.2.2 Tujuan Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi ditujukan pada semua kelompok termarginalisasi, tetapi 

kebijakan dan praktik inklusi penyandang cacat telah menjadi katalisasor utama 
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untuk mengembangkan pendidikan inklusi yang efektif, fleksibel, dan tanggap 

terhadap keanekaragaman gaya dan kecepatan belajar. Pendidikan inklusi 

memiliki tujuan sebagai beikut: 

a. 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. 

b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. 

2.2.3 Karakteristik Pendidikan Inklusi 

Karakter pendidikan inklusi sangat terbuka dan menerima tanpa syarat 

anak Indonesia yang berkeinginan kuat untuk mengembangkan kreativitas dan 

ketrampilan mereka dalam satu wadah yang sudah direncanakan dengan matang. 

Karena pada dasarnya prinsip pendidikan inklusi memberikan kesempatan 

kepada setiap individu untuk mengembangkan potensinya melalui layanan 

pendidikan yang tepat. 

Mohammad Takdir Ilahi mengatakan bahwa karakter utama dalam 

penerapan pendidikan inklusi tidak bisa lepas dari keterbukaan tanpa batas dan 

lintas latar belakang yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap 

anak Indonesia yang memerlukan layanan pendidikan antidiskriminasi. 

Selanjutnya Direktorat Pendidikan Luar Biasa mengemukakan bahwa 

pendidikan inklusi memiliki empat karakteristik makna, antara lain: 



16 
 

 
 

a. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara 

merespons keragaman individu. 

b. Mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak 

dalam belajar. 

c. Anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil 

belajar yang bermakna dalam hidupnya. 

d. Diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, 

eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar. 

Dengan demikian karakteristik dari pendidikan inklusi adalah sangat 

terbuka serta menghargai adanya keberagaman kondisi belajar peserta didik yang 

kemudian perbedaan kondisi tersebut dikembangkan dalam satu wadah agar 

dapat menjadi potensi yang bermakna, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. 

Untuk itu, fleksibilitas sangat terkait dengan bagaimana penerapan pendidikan 

inklusi mampu memberikan kemudahan kepada mereka yang dianggap different 

ability dan setiap kurikulum yang diberikan setidaknya dapat menyesuaikan diri 

dengan tingkat kecerdasan dan intelektual mereka. 

2.2.4 Landasan Pendidikan Inklusi 

Landasan dari pendidikan inklusi adalah sebagai berikut: 

a. Landasan Filosofis. 

Landasan filosofis pendidikan inklusi adalah Pancasila yang merupakan 

lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar 

lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Dengan landasan Bhineka Tunggal Ika 
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maka kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap saling menghargai atas 

segala perbedaan yang ada. 

Filosofi Bhineka Tunggal mencerminkan bahwa di dalam setiap individu 

memiliki potensi yang luar biasa. Secara umum, pendidikan berperan penting 

untuk menggali potensi dan mengembangkannya. Pendidikan dapat diartikan 

sebagai usaha sadar untuk memberdayakan potensi manusia, baik aspek kognitif, 

psikomotorik, maupun afektif. Sementara keunggulan dan kekurangan 

merupakan cerminan dari kebhinekaan yang merangkul semua perbedaan yang 

ada, baik agama, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Sama 

halnya dengan keterbatasan fisik dan mental. Pendidikan tak seharusnya 

mempertimbangkan hal tersebut dan membatasi anak berkebutuhan memasuki 

pendidikan formal. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya 

pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam. 

b. Landasan Religius.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak bisa lepas dari konteks agama 

karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan. Dalam Al-

Quran disebutkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lain 

berbeda (individual differences). Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama 

lain agar saling behubungan dan saling melengkapi dengan segala aspek 

keberadaannya (QS Al-Hujarat [49]: 13). Anak didik yang membutuhkan 

layanan pendidikan inklusi pada hakikatnya adalah manifestasi dari manusia 

sebagai makhluk yang berbeda atau individual differences. 
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c. Landasan Yuridis. 

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah 

Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan sedunia. 

Sementara di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dijamin oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

d. Landasan Pedagogis. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3 

disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional 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 dan bertanggungjawab. Dengan jaminan 

Undang-Undang ini, pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan 

khusus akan semakin berkembang.

e. Landasan Empiris. 

Beberapa peneliti melakukan analisis terhadap penerapan pendidikan 

inklusi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Calberg dan Kavale (1980) terhadap 

50 tindakan penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 tindakan penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif, baik terhadap 

perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya 

(dikutip Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 80). 
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2.2.5 Komponen Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi merupakan suatu paradigma baru, oleh karena itu 

pelaksanaan pendidikan inklusi sangat dipengaruhi oleh keterkaitan komponen-

komponen yang berlaku. Agar pelaksanaan pendidikan inklusi dapat berhasil, 

maka setiap komponen patut diperhitungkan agar saling berkaitan dan 

mendukung proses pelaksanaan. Selain itu, dukungan dari semua pihak termasuk 

keselarasan pandangan terhadap anak berkebutuhan khusus, antara pemerintah, 

guru, dan masyarakat sangat menentukan efektivitas keberhasilan pendidikan 

inklusi. 

a. Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar). 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting pada lembaga 

pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi 

pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolak ukur 

keberhasilan, dan kualitas hasil pendidikan (S. Nasution, 1995). Dalam setting 

pendidikan sekolah inklusi, kurikulum yang digunakan harus fleksibel dan 

memenuhi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. 

Kurikulum harus fleksibel untuk mengatasi perbedaan individu dan 

mempertimbangkan sifat dinamis dari kehidupan yang berubah dengan waktu 

dan teknologi (Olivier & Williams, 2005). Fleksibilitas Kurikulum bahkan lebih 

penting bagi siswa dengan kesulitan intelektual (Donald, Lazarus & Lolwana, 

1997). Oleh karena itu para pengembang kurikulum sekolah harus 

mempertimbangkan varian kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. 
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Pada dasarnya, kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum 

sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi sesuai dengan tahap 

perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan 

karakteristik dan tingkat kecerdasannya, dalam hal ini adalah anak berkebutuhan 

khusus. Pertama, anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi 

disipakan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal atau kurikulum 

modifikasi. 

Kedua, anak dengan kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata) 

disiapkan kurikulum fungsional/vokasional. Ketiga, anak dengan kemampuan 

akademik sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri. Juga 

perlu disiapkan kurikulum kompesatoris, yaitu kurikulum kusus untuk 

meminimalisir barier pada setiap ABK sebelum belajar aspek akademik. 

Pengembangan bahan ajar perlu memerhatikan perkembangan aspek 

akademik, berorientasi pada kebutuhan pasca-sekolah, berorientasi pada 

kebutuhan anak untuk pengembangan ketrampilan fungsional/vokasional, dan 

pengembangan kemampuan perilaku adaptif. Penyajian isi materi dalam 

pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kesiapan 

bantuan guru serta menerapkan kefleksibelan waktu belajar serta dalam proses 

pembelajaran bekerja sama dengan pihak terkait (orang tua, masyarakat, 

narasumber, guru, paramedis, terapis, dan dunia usaha). Kemudian, strategi 

pembelajaran bersifat indivual dengan prinsip kemudahan, bertahap, 

kekonkretan, dan pengulangan. 
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b. Tenaga Pendidik (Guru). 

Tenaga pendidik yang mengajar hendaknya memiliki kualifikasi yang 

dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang 

materi yang akan diajarkan/dilatihkan, dan memahami karakteristik siswa. 

Seorang guru memiliki peran vital dalam mengatur segala proses dan 

perencanaan pembelajaran sampai pada tahapan evaluasi untuk mengukur 

tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti setiap materi 

pelajaran. 

Seorang guru pun senantiasa dituntut untuk mengembangkan pribadi dan 

profesinya secara terus menerus, juga dituntut untuk mampu dan siap berperan 

secara profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, 

seorang guru harus mampu mengembangkan empat aspek kompetensi bagi diri 

dan profesinya, yaitu: kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Dalam kelas inklusi terdapat guru umum dan guru pendidikan khusus. 

Guru umum dan guru pendidikan khusus dapat bekerja sama untuk mengatasi 

masalah dan saling membantu dalam mengatur sikap siswa dan kesulitan 

akademis siswa. Seperti guru umum, kompetensi Guru Pendidikan Khusus selain 

dilandasi oleh empat kompetensi utama (pedagogik, kepribadian, profesional, 

dan sosial), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan  utama, yaitu: 

(1) kemampuan umum (general ability), (2) kemampuan dasar (basic ability),

dan (3) kemampuan khusus (specific ability).  
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Kemampuan umum adalah kemampuan yang di perlukan untuk mendidik 

peserta didik pada umumnya (anak normal), sedangkan kemampuan dasar 

adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan 

khusus, kemudian kemampuan khusus adalah kemampuan yang diperlukan 

untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (spesialis). 

Untuk mendukung pembelajaran dalam kelas inklusi, guru sebaiknya di 

dukung dengan diikutkan pelatihan agar siap mengajar kelas dengan 

keberagaman siswa (J. David Smith, 2009: 400). Denise Powel (2012) 

menyebutkan “teachers need to have access to ongoing professional 

development, which will assist in their being able to adapt to changes in both 

what they teach, and how they teach, for all students”. Dapat diartikan guru 

perlu diberikan jalan untuk terus menerus mengembangkan diri menjadi 

profesional agar mereka tetap dapat beradaptasi dengan pembelajaran yang 

berbeda untuk setiap anak. Hal ini berarti tenaga pendidik atau guru dalam 

sekolah yang menerapkan inklusi, perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi diri agar mampu memberikan pengajaran yang baik bagi semua anak 

dalam kelas. 

c. Input Peserta Didik. 

Kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi acuan utama dalam 

mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar 

mengajar di kelas inklusi. Ada tiga hal tentang peserta didik di sekolah inklusi, 

yaitu pengertian peserta didik berkelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan 
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dan bakat istimewa, karakteristik/kebutuhan khusus peserta didik, dan tingkat 

kecerdasan. 

Selain itu, peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa juga memerlukan pendidikan khusus, meliputi 1) peserta didik dengan 

kecerdasan luar biasa, 2) peserta didik dengan kreativitas luar biasa, 3) didik 

dengan bakat seni atau olahraga luar biasa, serta 4) gabungan dari dua atau lebih 

jenis-jenis di atas. 

d. Sarana-Prasarana. 

Sarana-prasarana adalah peralatan guna memudahkan proses pendidikan. 

Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang 

langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah (Bafadal, 2003: 2). 

Sarana-prasarana berkaitan langsung dengan ruang kelas, perpustakaan, ruang 

bimbingan dan konseling (BK), dan ruang multimedia. Selain menggunakan 

sarana prasarana seperti anak normal lainnya, anak berkebutuhan khusus perlu 

menggunakan sarana khusus sesuai kebutuhannya. 

e. Evaluasi Pembelajaran. 

Proses evaluasi digunakan untuk memberikan suatu nilai kepada objek 

yang dievaluasi sehingga manfaat atau nilai intrisiknya dapat disampaikan 

kepada orang lain. Proses evaluasi atau penilaian pada sekolah pada umumnya 

dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Evaluasi 

dilaksanakan serentak untuk semua siswa. Bagi anak berkebutuhan khusus, jenis 

evaluasi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan kecerdasan 

mereka dalam menerima materi pelajaran. 
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2.3 Anak Berkebutuhan Khusus 

2.3.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi 

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa, istilah atau sebutan bagi anak yang memiliki hambatan atau 

gangguan fisik, emosional, mental dan sosial disebut anak yang memiliki 

“kelainan”. Anak-anak tersebut memerlukan suatu pendidikan khusus. Seiring 

dengan pergerakan inklusiitas yang humanis maka sebutan anak yang memiliki 

kelainan disebut “anak berkebutuhan khusus” atau ABK.

Anak berkebutuhan khusus (Kustawan, 2013: 17) adalah anak yang secara 

pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak 

pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut 

dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Pendapat lain dari 

Skjorten (Rachmayana, 2013: 18) anak berkebutuhan khusus dimaknai sebagai 

anak yang menghadapi hambatan dan perkembangan temporer, permanen atau 

disabiliti (kecacatan) yang tidak hanya disebabkan oleh kelainan. 

2.3.2 Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus terdiri dari anak berkebutuhan khusus yang 

bersifat permanen dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. 

a. Anak Berkebutuhan Khusus Bersifat Permanen. 

Anak berkebutuhan khusus dengan sifat permanen yaitu kelainan yang 

dimiliki anak itu baik itu kelainan bawaan atau yang diperoleh kemudian, 

langsung atau tidak langsung akan menimbulkan hambatan dalam pembelajaran. 
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1. Tunanetra. 

Anak tunanetra adalah anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan 

yang sedemikian rupa. Prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan 

pengajaran kepada anak tunanetra adalah media yang bersifat taktual dan 

bersuara. 

2. Tunarungu. 

Tunarungu diartikan sebagai orang yang kurang mampu menangkap suara. 

Anak dengan gangguan pendengaran adalah mereka yang mengalami 

kekurangan atau kehilangan sebagian atau keseluruhan alat pendengarannya 

sehingga mengalami hambatan perkembangan bahasanya. 

3. Tunawicara. 

Anak tunawicara adalah mereka yang mengalami kesulitan bicara yang 

disebabkan karena tidak/kurang berfungsinya alat-alat bicara, atau kurang 

berfungsinya indera pendengaran, kerusakan pada saraf atau struktur otot, atau 

keterlambatan perkembangan bahasa. 

4. Tunagrahita.  

Anak dengan ketunagrahitaan adalah anak yang memiliki intelegensi yang 

signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam 

adapatasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. 

5. Tunadaksa. 

Anak tunadaksa adalah anak yang memiliki gangguan gerak yang 

disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat

bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebal palsy, amputasi polio 
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dan lumpuh, yang mengakibatkan kurang optimalnya fungsi komunikasi, 

mobilitas, sosialisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. 

6. Tunalaras. 

Anak tunalaras merupakan anak yang mengalami gangguan emosi dan 

perlaku dimana individu mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan atau 

bertingkah laku tidak sesuai morma-norma yang berlaku di masyrakat. 

7. Anak berkelainan belajar spesifik (Learning Disability).

Anak dengan learning disability adalah mereka yang memiliki gangguan 

pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman 

dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang mempengaruhi kemampuan 

berpikir, membaca, berhitung, dan berbicara. 

8. Anak lamban belajar. 

Anak lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit 

di bawah normal dan mengalami hambatan keterlambatan berpikir, merespon 

rangsangan, dan adaptasi sosial. 

9. Tunaganda. 

Anak tunaganda adalah anak yang memiliki kelainan lebih dari jenis.  

10. Autis. 

Anak autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai 

dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, 

perilaku, komunikasi dan interaksi sosial. Anak autis cenderung menarik diri 

dari lingkungan dan lebih senang dengan dunianya sendiri. 
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b. Anak Berkebutuhan Khusus Bersifat Temporer. 

Kustawan (2013: 34) menjelaskan anak berkebutuhan khusus bersifat 

temporer adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan yang 

penyebabnya berasal dari luar dirinya yang sifatnya temporer atau sementara 

sehingga memerlukan layanan khusus. 

1. Kebutuhan khusus karena kondisi sosial-emosi. 

Anak dengan kebutuhan khusus karena kondisi sosial adalah mereka yang 

berada dalam kelompok para pengguna bahasa minoritas atau suku minoritas.

2. Kebutuhan khusus akibat kondisi ekonomi. 

Kondisi ini adalah anak yang secara ekonomi kurang beruntung sehingga 

harus membantu pekerjaan orang tua sehingga memerlukan pendidikan khusus. 

3. Kebutuhan khusus akibat kondisi politik. 

Anak-anak usia belajar yang berada di daerah konflik sehingga 

memerlukan pelayananan pendidikan khusus.

2.4 Hakikat Kurikulum 

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni “Curriculae”, yang berarti 

jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian 

kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh seorang siswa 

yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan kata lain, suatu kurikulum 

dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari 

suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan ijazah. 

Seiring perkembangan zaman istilah kurikulum memiliki pengertian baru 

mengenai makna kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah seluruh pengalaman 
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belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan 

pendidikannya (Ralph Tyler, 1957). Hilda Taba (1962) mengatakan bahwa 

kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat 

umum dan khusus, dan materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu 

pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Pendapat lain muncul dari 

Michael Schiro (1978) yang mengemukakan bahwa kurikulum sebagai proses 

pengembangan anak didik yang diharapkan terjadi dan digunakan dalam 

perencanaan pengajaran. 

Tanner dan Tanner (1975: 45) juga mendefinisikan kurikulum sebagai 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dibimbing dan dimaksudkan sebagai 

hasil belajar, dirumuskan melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman 

yang sistematis, yang dibimbing sekolah, bagi kesinambungan perkembangan 

kompetensi sosial pembelajar (murid). Nasution (2008: 8) mengemukakan 

kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai 

tujuan pendidikan. Sedangkan Oemar (2010: 19) menyebutkan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. Dengan demikian, kurikulum merupakan suatu acuan yang berisi 

materi-materi yang disusun dan direncanakan berdasarkan pengalaman untuk 

digunakan dalam pengajaran demi mencapai tujuan pendidikan.

2.4.1 Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. 



29 
 

 
 

Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang 

harus dimiliki seorang peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada setiap 

tingkat kelas. Seedangkan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berisikan kemampuan dan muatan pelajaran untuk suatu 

tema pembelajaran atau mata pelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang 

mengacu pada Kompetensi Inti. 

a. Kompetensi Inti 

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik 

pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi 

dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. 

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: 

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi ini sikap sosial; 

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan 

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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KOMPETENSI INTI

KELAS I

KOMPETENSI INTI

KELAS II

KOMPETENSI INTI

KELAS III

1. Menerima dan men-

jalankan ajaran agama 

yang dianutnya.

1. Menerima dan men-

jalankan ajaran agama 

yang dianutnya.

1. Menerima dan men-

jalankan ajaran agama 

yang dianutnya.

2. Memiliki perilaku ju-

jur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan ke-

luarga, teman, dan 

guru.

2. Memiliki perilaku ju-

jur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan ke-

luarga, teman, dan 

guru.

2. Memiliki perilaku ju-

jur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan ke-

luarga, teman, dan 

guru.

3. Memahami pengeta-

huan faktual dengan 

cara mengamati (men-

dengar, melihar, mem-

baca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang di-

jumpainya di rumah 

dan di sekolah.

3. Memahami pengeta-

huan faktual dengan 

cara mengamati (men-

dengar, melihar, mem-

baca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang di-

jumpainya di rumah 

dan di sekolah.

3. Memahami pengeta-

huan faktual dengan 

cara mengamati (men-

dengar, melihar, mem-

baca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang di-

jumpainya di rumah 

dan di sekolah.

4. Menyajikan pengeta-

huan faktual dalam 

bahasa yang jelas dan 

logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencer-

minkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak 

mulia.

4. Menyajikan pengeta-

huan faktual dalam 

bahasa yang jelas dan 

logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencer-

minkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak 

mulia.

4. Menyajikan pengeta-

huan faktual dalam 

bahasa yang jelas dan 

logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencer-

minkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak 

mulia.

Tabel 2.1 Kompetensi Inti Kelas I, II,  dan III SD/MI
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KOMPETENSI INTI

KELAS IV

KOMPETENSI INTI

KELAS V

KOMPETENSI INTI

KELAS VI

1. Menerima, menjalan-

kan, dan menghargai 

ajaran agama yang 

dianutnya.

1. Menerima, menjalan-

kan, dan menghargai 

ajaran agama yang 

dianutnya.

1. Menerima, menjalan-

kan, dan menghargai 

ajaran agama yang 

dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru.

2. Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru.

2. Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru.

3. Memahami pengeta-

huan faktual dengan 

cara mengamati dan 

menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk cip-

taan Tuhan dan ke-

giatannya, dan benda-

benda yang dijum-

painya di rumah, di 

sekolah, dan tempat 

bermain.

3. Memahami pengeta-

huan faktual dengan 

cara mengamati dan 

menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk cip-

taan Tuhan dan 

kegiatannya, dan ben-

da-benda yang dijum-

painya di rumah, di 

sekolah, dan tempat 

bermain.

3. Memahami pengeta-

huan faktual dengan 

cara mengamati dan 

menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk cip-

taan Tuhan dan 

kegiatannya, dan ben-

da-benda yang dijum-

painya di rumah, di

sekolah, dan tempat 

bermain.

4. Menyajikan pengeta-

huan faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, 

dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia.

4. Menyajikan pengeta-

huan faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, 

dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia.

4. Menyajikan pengeta-

huan faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, 

dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia.

Tabel 2.2 Kompetensi Inti Kelas IV, V,  dan VI
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b. Mata Pelajaran 

Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang 

sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi 

waktu untuk Madrasah Ibtidaiyah sebagaiman tabel berikut. 

MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 

BELAJAR PER-MINGGU 

I II III IV V VI

Kelompok A 

1. Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 2 2 2

b. Akidah Akhlak 2 2 2 2 2 2

c. Fikih 2 2 2 2 2 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam - - 2 2 2 2

2. Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

5 5 6 5 5 5

3. Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7

4. Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2

5. Matematika 5 6 6 6 6 6

6. Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3

7. Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3

Kelompok B 

1. Seni Budaya  dan Prakarya 4 4 4 5 5 5

2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan 

Kesehatan 

4 4 4 4 4 4

JUMLAH ALOKASI WAKTU PER 

MINGGU 

34 36 40 43 43 43

Keterangan: 

� Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat memuat Bahasa Daerah. 

Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur 

Tabel 2.3 Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah 
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kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler Madrasah Ibtidaitah 

antara lain Pramuka (wajib), Usaha Kesehatan Sekolah, Kegiatan Rohani 

Islam (Rohis), dan lain sebagainya. 

� Kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka (utama), Unit Kesehatan 

Madrasah, Palang Merah Remaja, Kegiatan Rohani Islam (Rohis), Olahraga, 

Kesenian, Karya Ilmiah Remaja dan yang lainnya adalah dalam rangka 

mendukung pembentukan kepribadian, kepemimpinan dan sikap sosial 

peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli. Di samping itu juga dapat 

dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis 

pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya 

dalam ranah konkrit. Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler ini dapat 

dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler.  

� Matapelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya 

dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan 

oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh 

pemerintah daerah. 

� Bahasa Daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi 

dengan matapelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau diajarkan secara 

terpisah apabila daerah merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan 

pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan 

kebutuhan satuan pendidikan tersebut.  
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� Sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per 

minggu untuk tiap mata pelajaran adalah relatif. Guru dapat 

menyesuaikannya sesuai kebutuhan peserta didik dalam pencapaian 

kompetensi yang diharapkan.  

� Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah 

minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

c. Beban Belajar 

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta 

didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 

1. Beban belajar di Madrasah Ibtidaiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran 

per minggu. 

a) Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 34 jam pembelajaran. 

b) Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 36 jam pembelajaran. 

c) Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 40 jam pembelajaran. 

d) Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 43 jam 

pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit. 

2. Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, dan V dalam satu semester paling 

sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. 

3. Beban belajar di Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu 

dan paling banyak 20 minggu. 

4. Beban belajar di Kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu 

dan paling banyak 16 minggu. 
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5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan 

paling banyak 40 minggu. 

d. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan 

kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta 

didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar 

dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti 

sebagai berikut: 

1. Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI-1; 

2. Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka 

menjabarkan KI-2; 

3. Kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka 

menjabarkan KI-3; dan

4. Kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka 

menjabarkan KI-4.

2.5 Kurikulum Pendidikan Inklusi 

Kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat 

umum, dan khusus, dan materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu 

pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar (Hilda Taba dalam 

Hidayat, 2011: 8). 

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program inklusi pada 

dasarnya adalah menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah 
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umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik 

berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang 

sampai yang berat, maka dalam implementasinya di lapangan, kurikulum reguler 

perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang 

kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala 

sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, 

psikolog, dan ahli yang terkait. 

2.5.1 Model Pengembangan Kurikulum Inklusi 

Model pengembangan kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu model kurikulum 

reguler, model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan model kurikulum PPI. 

a. Model kurikulum reguler. 

Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus 

mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas 

yang sama. Program layanan khususnya lebih diberikan kepada proses 

pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya. Model kurikulum ini 

cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, dan tunalaras. 

Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun 

demikian perlu memodifikasi proses, yakni peserta didik tunanetra menggunkan 

huruf Braille, dan tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat dalam 

penyampaiannya. 
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b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi. 

Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi 

pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan 

tetap mengacu pada kebutuhan siswa (anak berkebutuhan khusus). Di dalam 

model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki program 

pembelajaran individual (PPI). Misal seorang siswa berkebutuhan khusus yang 

mengikuti 3 mata pelajaran berdasarkan kurikulum reguler sedangkan mata 

pelajaran lainnya berdasarkan PPI. 

c. Model kurikulum PPI. 

Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan 

individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan 

guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli 

lain yang terkait. 

Model ini diperuntukkan pada siswa yang mempunyai hambatan belajar 

yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar berdasarkaan 

kurikulum reguler. Siswa berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan 

potensi belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas reguler, 

sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase 

perkembangan dan kebutuhannya. 

Yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti 

dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan 

melihat situasi dan kondisinya. 
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2.6 Implementasi Kurikulum Inklusi di Madrasah 

2.6.1 Pengertian Implementasi Kurikulum 

Fullan (2007:84) mendefinisikan implementasi kurikulum sebagai: “Putting 

into practice of an idea, program or set of activities which is new to the 

individual or organization using it”. Implementasi kurikulum adalah kegiatan 

menerapkan atau mempraktikkan sebuah ide, program atau seperangkat kegiatan 

yang baru kepada individu maupun organisasi yang menggunakan kurikulum.  

Marsh (2009: 92) menyebutkan hal senada bahwa: “implementation refers 

to actual use, but there is also an important, attitudinal ‟element”.  Penerapan 

kurikulum mengacu pada penggunaan kurikulum secara aktual, namun yang 

terpenting adalah yang berkaitan dengan unsur “sikap”. 

Guru menjadi aktor penting dalam implementasi sebuah kurikulum. Konsep 

yang dirumuskan pada sebuah kurikulum akan dipraktekkan secara langsung 

dalam pembelajaran. Ada dua hal penting dari kurikulum yaitu kurikulum 

sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai dokumen, 

kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru. Sedangkan kurikulum sebagai 

implementasi adalah realisasi dari pedoman dalam kegiatan pembelajaran 

(Sholeh Hidayat, 2013: 157). 

Menurut Rusman (2012: 121), sumber daya yang menjadi pendukung 

keberhasilan implementasi kurikulum meliputi: (1) manajemen sekolah, (2) 

pemanfaatan sumber belajar, (3) penggunaan media pembelajaran, (4) 

penggunaan strategi dan model pembelajaran, (4) kualitas kinerja guru, (5) dan 

monitoring pelaksanaan kurikulum (pembelajaran). Bidang-bidang kegiatan 
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pendidikan di sekolah mencakup hal-hal berikut: manajemen kurikulum, 

manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, 

manajemen perawatan sarana dan prasarana sekolah. 

Jadi implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai penerapan dari ide, 

program, dan rancangan kurikulum dalam bentuk tertulis yang kemudian 

dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksananya (guru) ke dalam aktivitas 

pembelajaran demi mencapai tujuan kurikulum.

2.6.2 Implementasi Kurikulum Inklusi di Madrasah 

Pendidikan adalah bagian proses peningkatan mutu mentalitas kehidupan 

bagi peserta didik, dalam hal ini madrasah adalah lembaga pendidikan, sehingga 

perlunya reorientasi pendidikan khususnya madrasah dalam memperhatikan 

keberbedaan peserta didik sebagai ujud keramahan dan universalitas Islam 

(rahmatan lil’alamin), yaitu dengan : pertama, pendidikan di madrasah mampu 

membentuk watak peserta didik dengan mengakomodasi keperbedaan kebutuhan 

potensi mental rohani. Kedua, reformulasi kurikulum tidak hanya yang verbal, 

yang tertulis mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, akan tetapi lebih jauh dari 

itu dengan non-verbal (hidden curriculum) dengan modeling atau uswah dan 

qudwah dari orang dewasa membuat lingkungan pendidikan yang saling 

menghargai. Ketiga, madrasah menjadi penggerak dari program inklusi karena 

disamping “pesan moral wahyu” bagi penganutnya juga bagian dari pembentuk 

manusia yang utuh secara individual dan sosial dalam keberbedaannya, sehingga 

pendidikan sebagai implementasi miniatur dari religious culture dari kehidupan 

di madrasah, kemudian rumah tangga, dan masyarakat. 
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Madrasah yang berorientasi pada pengembangan kurikulum inklusi, perlu 

memperhatikan ciri-ciri: (1) sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang 

hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan, (2) 

sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan 

kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, (3) guru mampu membuat 

kurikulum adaptif yang dimaknai dalam bentuk RPP adaptif (4) guru harus 

menerapkan pembelajaran yang interaktif, (5) guru dituntut melakukan 

kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi, (6) guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam 

proses pendidikan, dan (7) guru harus menggunakan media belajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan belajar anak berkebutuhan khusus. 

2.7 Evaluasi Kurikulum 

Evaluasi menurut Worthen dan Sanders (1987: 41) adalah proses 

pengumpulan informasi untuk membantu pengambil keputusan dan didalamnya 

terdapat perbedaan mengenai siapa yang dimaksudkan dengan pengambil 

keputusan. Evaluasi berbeda dengan penilaian. Penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

peserta didik. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran dan 

bersifat kuantitatif. Kegiatan evaluasi mencakup penilaian dan pengukuran. 

Stufflebeam mengemukakan pengertian evaluasi adalah sebagai suatu 

kegiatan yang menjadi bagian dari manajemen. Oleh karena itu evaluasi 

bertujuan untuk merumuskan apa yang harus dilakukan, mengumpulkan 
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informasi, dan menyajikan informasi yang berguna bagi penetapan alternatif 

keputusan.  

 Meyer (1980: 67) memandang evaluasi sebagai suatu usaha untuk 

memahami apa yang terjadi dalam pelaksanaan dan dampak dari kurikulum. 

Evaluasi kurikulum menurut Hasan (2009: 33) adalah sebagai usaha sistematis 

mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai 

pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks 

tertentu. Evaluasi kurikulum dalam menentukan nilai dan arti suatu kurikulum 

tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang dimana kurikulum itu dikembangkan 

dan dilaksanakan.  

Nana (2008: 49) mengemukakan bahwa evaluasi kurikulum dimaksudkan 

menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan 

efisiensi, efektivitas, relevansi dan produktivitas program dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk meneliti kembali apakah 

suatu proses atau kegiatan yang terdapat dalam kurikulum tersebut telah dapat 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. 

 Evaluasi terhadap kurikulum mencakup keseluruhan komponen yang ada 

dalam kurikulum (Stufflebeam dan Shinkfield, 1988), yakni 1) komponen tujuan, 

2) isi kurikulum (bahan ajar), 3) strategi pengajaran, 4) media, 5) proses belajar 

mengajar, 6) komponen penunjang. 

a. Komponen Tujuan 

Dalam kegiatan pengembangan kurikulum, baik pada level makro maupun 

mikro, peran tujuan sangatlah menentukan. Ivor K. Davies (Hasan, 1990) 
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mengemukakan bahawa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan 

kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Suatu 

tujuan kurikulum akan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang 

dicita-citakan daru suatu kurikuum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang 

final. Dengan demikian, tujuan merupakan acuan dari seluruh komponen dalam 

kurikulum. 

Komponen tujuan yang dinilai berhubungan dengan tujuan jenjang di 

atasnya, yaitu tujuan institusional dan selanjutnya dikaitkan dengan tujuan 

nasional dan juga dengan tujuan pendidikan inklusi. Tujuan sebagai acuan 

terlebih dahulu harus dirumuskan sehingga dengan jelas menggambarkan apa 

yang hendak dicapai. Jadi, evaluasi terhadap tujuan meliputi segi-segi yang 

berkaitan dengan tujuan institusional, ketepatan perumusannya, dan kesesuaian 

dengan tarap dan kebutuhan peserta didik. 

b. Komponen Isi Kurikulum 

Isi atau materi kurikulum adalah keseluruhan materi yang diprogramkan 

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Pengkajian masalah isi 

kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas 

suatu kurikulum lembaga pendidikan. Agar mampu menunjang tercapainya 

tujuan kurikulum maka isi kurikulum harus disusun dengan baik. Segi-segi yang 

dievaluasi dalam kurikulum meliputi: kebutuhan dan pengalaman siswa, 

kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan waktu dan 

fasilitas yang tersedia. 
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c. Strategi Pengajaran 

Strategi pembelajaran berkaitan dengan masalah cara atau sistem 

penyampaian isi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

dirumuskan. Komponen ini meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan 

peralatan yang dipergunakan dalam menyampaikan isi kurikulum. 

d. Media 

Komponen media merupakan perantaran untuk menjabarkan isi kurikulum 

secara terperinici sehingga dapat dicerna dengan sebaik-baiknya oleh peserta 

didik. Sukmadinata (2013: 108) mengemukakan bahwa media mengajar 

merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru 

untuk mendorong siswa belajar. Media meliputi: buku teks, modul, naskah radio 

pendidikan, kaset, video, film, dan sebagainya. Komponen media yang 

dievaluasi adalah dilihat dari kesesuaian isi dengan tujuan, segi ketetapannya, 

kebutuhan dan pengalaman peserta didik, kesesuaiannya dengan kemampuan 

dan ketrampilan pengajar. 

e. Proses Belajar Mengajar 

Komponen belajar mengajar merupakan komponen kurikulum yang 

nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku (kognitif, afektif dan 

psikomotorik) para peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu petunjuk 

keberhasilan kurikulum. Yang menjadi sasaran evaluasi adalah keseluruhan 

proses belajar mengajar untuk setiap mata pelajaran yang mencakup perumusan 



44 
 

 
 

tujuan, pemilihan materi pelajaran, pendekatan dan metode mengajar, kegiatan 

belajar, alat-alat mata pelajaran, dan evaluasi. 

f. Komponen Penunjang 

Komponen penunjang merupakan salah satu komponen yang harus 

dievaluasi karena komponen ini berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum 

secara keseluruhan. Yang tergolong dalam komponen penunjang antara lain 

sistem administrasi dan supervisi, sistem pelayanan bimbingan dan penyuluhan 

bagi peserta didik, dan sistem evaluasi. 

Evaluasi terhadap komponen penunjang dapat dilihat dari segi ketepatan 

program, kesesuaian dengan tujuan, sumbangannya bagi kelancaran pelaksanaan 

kurikulum, ketepatan dilihat dari waktu dan tempat, kesesuaian dengan keadaan 

peserta didik, dan sebagainya. Hasil yang dicapai dari suatu evaluasi kurikulum 

sekurang-kurangnya mencakup tiga hal, yaitu produk, efek, dan impact. Produk 

adalah berupa prestasi belajar yang dicapai peserta didik sesuai dengan tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan. Efek adalah berupa perubahan perilaku 

dalam tingkatan yang lebih tinggi, baik pengajaran maupun peserta didik. Impact 

adalah pengaruh suatu kurikulum pada perkembangan lembaga pendidikan itu 

sendiri dan masyarakat di sekitarnya. 

2.7.1 Tujuan Evaluasi  

Secara mendasar tujuan suatu pekerjaan evaluasi kurikulum, dan evaluasi 

lainnya, bersifat praktis. Tujuan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan 

pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. 
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b. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta 

faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. 

c. Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat 

digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. 

d. Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan 

suatu kurikulum. 

2.7.2 Fungsi Evaluasi  

Scriven (Hasan, 2009: 46) memformulasikan fungsi evaluasi dalam istilah 

formatif dan sumatif. Formatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan 

informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki 

suatu kurikulum (curriculum improvement). Fungsi formatif hanya dapat 

dilakukan ketika kurikulum masih dalam proses pengembangan dan bukan 

terfokus pada hasil. Cowen (1977: 87) mengatakan bahwa fungsi formatif hanya 

dapat diterapkan ketika kurikulum masih bersifat “fluid” atau cair dan upaya 

pembentukan atau perbaikan masih dapat dilakukan. 

Berbanding terbalik dengan fungsi formatif, fungsi sumatif tidak dapat 

diterapkan ketika kurikulum masih berproses atau masi cair. Fungsi sumatif 

adalah fungsi kurikulum untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil 

pengembangan kurikulum. Berdasarkan fungsi sumatif ini maka evaluator dapat 

memberikan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dilanjutkan atau harus 

diganti. 
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2.7.3 Model Evaluasi Kurikulum 

 Model-model dalam evaluasi kurikulum dikelompokkan menjadi model 

evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif. 

2.7.3.1 Model Evaluasi Kuantitatif 

Model kuantitatif ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan 

prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan 

pemikiran paradigma positivistis. Fokus evaluasi dari model kuantitatif yaitu 

pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar. Dimensi ini dianggap sangat 

penting bahkan dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan kriteria pokok 

bagi model-model kuantitatif. Model evaluasi kuantitatif yang dikembangkan 

yaitu model Black Box Tyler, model teoritis Taylor dan Maguire, pendekatan 

sistem Alkin, countenance Stake, dan model evaluasi CIPP. 

a. Model Black Box Tyler  

Model yang dikemukakan Tyler ini dibangun atas dua dasar, yaitu: 

evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik dan evaluasi harus 

dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan 

kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. 

Dengan kedua dasar ini, Tyler mengatakan bahwa evaluasi kurikulum yang 

sebenarnya hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar. Evaluasi 

kurikulum sebagai kegiatan tidak dimasukkan daam ruang lingkup evaluasi 

kurikulum. Tyler menghendaki evaluator dapat menentukan perubahan tingkah 

laku yang terjadi sebagai hasil belajar yang diperoleh dari kurikulum. 
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b. Model Teoritik Taylor dan Maguire 

Dalam menggunakan model ini, secara tegas ada dua kegiatan utama 

yang harus dilakukan evaluator. Pertama, mengumpulkan data objektif yang 

dihasilkan dari berbagai sumber mengenai komponen tujuan, lingkungan, 

personalia, metode dan konten, serta hasil belajar. Kedua, pengumpulan data 

yang merupakan hasil pertimbangan individual terutama mengenai kualitas 

tujuan, masukan, dan hasil belajar. Unsur-unsur ini kemudian dimasukkan dalam 

suatu diagaram 4 matriks, yaitu mastrik tujuan, penafsiran, strategi, dan hasil 

belajar. 

c. Model Pendekatan Sistem Alkin 

Pendekatan yang dilakukan selalu memasukkan unsur pendekatan 

ekonomi mikro dalam pekerjaan evaluasi. Pengukuran dan kontrol variabel 

merupakan dua hal penting yang harus diperhatikan evaluator. Besar kecilnya 

unit yang akan diukur harus diperhitungkan agar suatu pekerjaan evaluasi 

berhasil. 

d. Model Countenance Stake. 

Dalam suatu pengertian countenance adalah keseluruhan sedangkan 

dalam pengertian lain kata itu bermakna sesuatu yang disenangi. Stake 

mengemukakan bahwa keseluruhan kegiatan evaluasi yang harus dilakukan 

dengan cara yang diinginkannya bagaimana evaluasi tersebut dilakukan. Dalam 

model ini Stake sangat menekankan peran evaluator dalam mengembangkan 

tujuan kurikulum menjadi tujuan khusus yang terukur, sebagaimana berlaku 

dalam tradisi pengukuran yang behavioristik dan kuantitatif. 
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e. Model CIPP 

CIPP adalah singkatan dari Context, Input, Process, dan Product. 

Keempat daerah kerja ini menjadi komponen utama dari model ini dan 

merupakan suatu rangkaian keutuhan. Sesuai dengan namanya, keempat jenis 

evaluasi ini mempunyai objek kajian yang berbeda. Evaluasi konteks ditujukan 

untuk menilai keadaan yang sedang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan. 

Evaluasi masukan mengemukakan suatu program yang dapat mencapai apa yang 

diinginkan suatu lembaga. Evaluasi proses berkaitan dengan pelaksanaan dari 

sutau kurikulum. Evaluasi hasil menentukan sejaun mana kurikulum ynag 

diimplementasikan memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. 

2.7.3.2 Model Evaluasi Kualitatif 

 Model evaluasi kualitatif menggunakan metodologi kualitatif dalam 

pengumpulan data evaluasi dan selalu menempatkan proses pelaksanaan 

kurikulum sebagai  fokus utama evaluasi. Model evaluasi kualitatif adalah studi 

kasus, illuminative, dan responsive. 

a. Model Studi Kasus 

Model studi kasus memusatkan perhatiannya kepada kegiatan 

pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan. Dalam model studi kasus, 

tindakan familiarisasi terhadap kurikulum yang dikaji perlu dilakukan lebih 

dulu. Dengan familiarisasi, evaluator dapat mengobservasi lapangan dengan baik 

untuk memperoleh data kualitatif yang kaya akan deskripsi. 
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b. Model Illuminative 

Model illuminative mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi 

sosial. Model ini memberikan perhatian terhadap lingkungan luas dan bukan 

hanya kelas dimana suatu inovasi kurikulum dilaksanakan. Dua konsep dasar 

dari model illuminative, yaitu sistem instruksi dan lingkungan belajar. Dalam 

langkah pelaksanaannya, model illmuninative memiliki tiga kegiatan dimana 

ketiganya merupakan suatu rangkaian yang mandiri tapi berhubungan. Ketiga 

langkah tersebut adalah observasi, inkuiri lanjutan, dan usaha penjelasannya. 

c. Model Countenance Responsive 

Model ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model 

countenance, meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaam yang prinsipiil. 

Fokus model responsive adalah pada kurikulum dalam dimensi proses sehingga 

kriterianya pun berdasarkan pendekatan proses. Konsekuensinya, model 

responsive tidak berbicara tentang pemakaian instrumen standar. Rakel 

berpendapat bahwa model responsive menjadi kurang berharga jika digunakan 

untuk mengevaluasi kurikulum yang ketat strukturnya. 

2.7.4 Penentuan Model Evaluasi 

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP termasuk dalam model evaluasi kuantatif. 

Model ini dikembangkan oleh suatu tim yang diketuai oleh Stufflebeam. CIPP 

adalah singkatan dari Context (Konteks), Input (Masukan), Process (Proses), dan 

Product (Produk). Keempat komponen tersebut adalah daerah kerja dan 

komponen utama dalam evaluasi model ini. 
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Sukardi (2009: 63) menjelaskan evaluasi model CIPP ini, pada prinsipnya 

mendukung proses pengambilan keputusan dengan mengajukan pemilihan 

alternatif dan penindak lanjutan konsekuensi dari suatu keputusan. Oleh karena 

itu, ada empat macam fokus evaluasi, yaitu (1) evaluasi konteks, menghasilkan 

informasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar 

tujuan dapat diformulasikan, (2) evaluasi input, menyediakan informasi tentang 

masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan kelemahan, strategi, dan desain 

untuk merealisasikan tujuan, (3) evaluasi proses, menyediakan informasi untuk 

para evaluator melakukan prosedur monitoring, dan (4) evaluasi produk, 

mengakomodasi informasi guna menentukan tindakan selanjutnya. 

Model CIPP ini dikembangkan berdasarkan suatu pandangan tentang 

kegiatan kurikulum sebagai sesuatu dalam dimensinya yang utuh. Kekuatan dari 

model ini terletak pada rangkaian kegiatan keempat jenis evaluasi tersebut, yaitu 

konteks, masukan, proses, dan produk. 

a. Konteks. 

Evaluasi konteks ditujukan untuk menilai keadaan yang sedang dilakukan 

oleh suatu lembaga pendidikan. Dalam melakukan evaluasi, evaluator harus 

dapat menemukan kebutuhan yang diperlukan evaluan. Tugas evaluator adalah 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kurikulum. 

b. Masukan. 

Evaluasi masukan penting untuk memberikan pertimbangan terhadap 

keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Stufflebeam (Hasan, 2009: 217) 

memberikan alasan bahwa “orientasi utama evaluasi ialah mengemukakan suatu 
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program yang dapat mencapai apa yang diinginkan lembaga tersebut”. Program 

yang dimaksud adalah program yang membawa perubahan berskala penambahan 

dan pembaharuan.  

Evaluator menentukan tingkat pemanfaatan berbagai faktor yang dikaji 

dalam konteks pelaksanaan kurikulum yang akah menjadi dasar pertimbangan 

untuk penentuan keputusan. 

c. Proses. 

Evaluasi proses adalah evaluasi kurikulum dalam dimensi pengertian 

sebagai realita atau kegiatan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi proses bertujuan 

untuk memperbaiki keadaan yang ada. Tugas evaluator yaitu mengumpulkan 

berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi kurikulum, berbagai 

kekuatan dan kelemahan dalam kekuatan proses implementasi. 

d. Produk. 

Evaluasi produk atau evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi berikutnya 

dalam model CIPP dimana tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk 

menentukan sampai sejauh mana kurikulum yang diimplementasikan tersebut 

telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya (Hasan, 

2009: 219). Evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai hasil 

belajar, membandingkannya dengan standar dan mengambil keputusan 

mengenai status kurikulum. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

Pendidikan inklusi merupakan suatu paradigma baru. Pendidikan inklusi 

memiliki pengertian sebagai layanan pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar dan mengembangkan 

potensi diri bersama dengan siswa normal dalam lingkup pendidikan yang sama. 

Namun belum banyak sekolah menerapkan pendidikan inklusi. Untuk Kabupaten 

Semarang baru ada satu dan menjadi satu-satunya madrasah yang menerapkan 

pendidikan inklusi. 

Kurikulum menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pendidikan. Fleksibilitas 

kurikulum menjadi salah satu komponen utama dalam keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan inklusi. Modifikasi kurikulum sangat perlu dilakukan guna mengatasi 

perbedaan kemampuan belajar antara anak berkebutuhan khusus dengan anak 

normal. Modifikasi kurikulum dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan belajar 

anak berkebutuhan khusus yang telah tercatat dalam sekolah pelaksana 

pendidikan inklusi. Oleh karena itu, perlu ditelusuri secara lebih mendalam terkait 

dengan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran. 

Adapun evaluasi terhadap implementasi kurikulum pendidikan inklusi di MI 

Ma’arif Keji menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, product)

sehingga bidang kerja terbagi atas empat aspek, yaitu aspek konteks, masukan, 

proses, dan produk. Evaluasi aspek konteks terkait dengan konsep diri sekolah, 

karakteristik ABK, dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi aspek masukan terkait 

dengan dukungan SDM serta kondisi sarana dan prasarana penunjang. 
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Evaluasi aspek proses terkait dengan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran 

inklusi. Terakhir, evaluasi aspek produk terkait dengan hasil belajar ABK dan 

perkembangan keterampilan sosial ABK. 

Apabila digambarkan maka diperoleh model penelitian seperti gambar 

berikut: 

  

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

secara umum, kesesuaian kurikulum pendidikan inklusi dengan implementasinya 

di MI Ma’arif Keji dilihat dari keseluruhan aspek termasuk dalam kategori sangat 

sesuai. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi telah sesuai 

dengan apa yang direncanakan dan diharapkan oleh madrasah. 

Meski demikian, kelemahan atau kendala masih ditemukan dalam setiap 

komponen seperti kurangnya dukungan masyarakat, belum terpenuhinya 

kualifikasi guru pembimbing khusus, kurangnya guru dalam membuat suasana 

belajar yang kondusif, dan kompetensi siswa yang masih perlu ditingkatkan. 

Maka hasil penelitian jika ditinjau dari masing-masing aspek adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi kurikulum pendidikan inklusi di MI Ma’arif Keji Ungaran 

Barat ditinjau dari aspek konteks sangat sesuai dengan nilai pencapaian 

kualitas 48 (88.9%). Kurikulum yang dikembangkan mempertimbangkan 

kondisi masyarakat dan kemajuan IPTEK. Perencanaan kurikulum 

menyesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Dukungan dari 

masyarakat perlu dibangun agar implementasi kurikulum pendidikan inklusi 

menjadi lebih baik lagi. 
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2. Implementasi kurikulum pendidikan inklusi di MI Ma’arif Keji Ungaran 

Barat ditinjau dari aspek masukan sangat sesuai dengan nilai pencapaian 

kualitas 42.2 (78.1%). Pemahaman warga sekolah akan pendidikan inklusi 

telah tertanam dengan baik. Penyusunan rencana pembelajaran mengacu pada 

silabi dengan mempertimbangkan karakteristik siswa berkebutuhan khusus. 

Dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana perlu ditingkatkan lagi. 

3. Implementasi kurikulum pendidikan inklusi di MI Ma’arif Keji Ungaran 

Barat ditinjau dari aspek proses sangat sesuai dengan nilai pencapaian 

kualitas 43.1 (79.8%). Kedisiplinan siswa berkebutuhan khusus masih kurang 

dan terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus cukup menyulitkan saat 

proses pembelajaran. Guru harus lebih banyak menciptakan suasana diskusi 

yang menyenangkan agar suasana belajar menjadi kondusif. 

4. Implementasi kurikulum pendidikan inklusi di MI Ma’arif Keji Ungaran 

Barat ditinjau dari aspek produk sesuai dengan nilai pencapaian kualitas 33.8 

(62.6%). Siswa berkebutuhan khusus mengalani kemajuan yang signifikan 

selama menjalani sesi terapi di sekolah. Upaya untuk peningkatan kompetensi 

siswa terutama siswa berkebutuhan khusus perlu ditingkatkan.  

5.2 Rekomendasi 

Kesesuaian kurikulum pendidikan inklusi dengan implementasinya di MI 

Ma’arif Keji Ungaran Barat telah berada pada kategori sangat sesuai. Berdasarkan 

hasil evaluasi ini, dapat disarankan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait dalam 

implementasi kurikulum pendidikan inklusi: 



110 
 

    

1. Bagi sekolah 

a. Mengikutsertakan tenaga pendidik dalam pelatihan-pelatihan maupun 

workshop mengenai pendidikan inklusi. 

b. Menjalin kerja sama dan komunikasi aktif (saat pengambilan raport) 

dengan orang tua guna memberi pemahaman kepada orang tua mengenai 

pendidikan inklusi. 

c. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 

meningkatkan potensi diri. 

d. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait anak berkebutuhan 

khusus dan pendidikan inklusi. 

2. Bagi pendidik 

a. Guru meningkatkan kerja sama dengan GPK (diskusi RPP maupun 

hambatan belajar siswa ABK). 

b. Guru pembimbing khusus diharuskan mengusai materi pembelajaran agar 

mampu mendampingi siswa berkebutuhan khusus belajar dalam 

pembelajaran kelas. 

c. Menggunakan media yang lebih menarik dan komunikatif dengan siswa, 

seperti Media Pembelajaran Interaktif (MPI) yang dipreoyeksikan di 

depan kelas. 

d. Mengarahkan siswa ke dalam ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

potensi, minat, dan bakat. 
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3. Bagi dinas pendidikan 

a. Memberikan perhatian kepada madrasah inklusi berupa monitoring, 

bantuan teknis, dan bantuan pendidikan lainnya tekait program inklusi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Melakukan pengembangan media pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam kelas inklusi. 

b. Melakukan penelitian terhadap terkait psikologis siswa normal dan siswa 

berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi. 
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7. Pemberian terapi pengenalan warna. 

8. Pemberian terapi melatih kerja otak siswa berkebutuhan khusus. 


