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ABSTRAK

DESKRIPSI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SMALB-C
DHARMA BHAKTI DHARMA PERTIWI BANDAR LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2016-2017

Oleh
Khairul Afandi

Sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 bahwa “setiap warga Negara berhak
mendapatkan pendidikan” dari pasal tersebut jelas bahwa setiap warga negara Indonesia
berhak mendapatkan pendidikan t anpa melihat status dan golongan baik itu kaya,
miskin, baik itu normal atau berkebutuhan khusus sekalipun. Di Bandar lampung
terdapat SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi yaitu Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa yang diperuntukan bagi siswa/siswi penyandang Tunagrahita. Disekolah tersebut
ada beberapa siswa belum mampu berkomunikasi dengan baik bahkan ada siswa yang
belum mampu baca tulis dan hitung. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannyapun
berbeda dengan anak-anak normal biasanya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) mengetahui jenis-jenis Tunagrahita di
SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi Bandar Lampung. 2) Mengetahui
pelaksanaan pembelajaran di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi Bandar
lampung. 3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam `pelaksanaan
pembelajaran di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi Bandar Lampung. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Siswa di SMALB-C Dharma Bhakti
Dharma Pertiwi terdiri dari dua Kategori Tunagrahita yaitu Tunagrahita ringan dan
sedang yang sudah bisa dikondisikan untuk mengikuti pelajaran. 2)  Guru harus lebih
kreatif dan komunikatif dalam mengolah kelas, selain itu dalam penyampaian materi
harus lebih singkat, jelas dan berulang-ulang agar siswa lebih paham. Media yang
digunakan dalam pembelajaran menggunakan benda-benda yang nyata dan mudah
dipahami oleh siswa. Model pembelajaran yang sering digunakan adalah Picture and
Picture, Demontrasi. 3) Beberapa factor yang mendukung dalam pembelajaran adalah
terdapat sarana dan prasarana yang memadai, siswa yang sudah patuh, kerjasama guru,
kerjasama orang tua dan guru. Selain factor pendukung adabeberap factor penghambat
yaitu ruang kelas yang terbatas, kurangnya tenaga pendidik, siwa yang tidak dipisah dan
buku paket siswa dan guru yang telat datang.



DESKRIPSI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SMALB-C 

DHARMA BHAKTI DHARMA PERTIWI BANDAR LAMPUNG 

 TAHUN AJARAN 2016-2017 

 
 

  

Oleh 

KHAIRUL AFANDI 

 

 

 

(S k r i p s i) 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

 

Pada 

 

 

Program Studi Pendidikan Sejarah  

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 
 

 







 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 
Penulis dilahirkan pada tanggal 01 Januari 1991 di Desa 

Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten pesawaran. 

Penulis merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara dari 

pasangan Bapak Oman dan Ibu Wiwin. Pendidikan penulis 

dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Gerning dan tamat 

belajar pada tahun 2002.  

 

Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah 

menengah pertama di Mts. Roudlotul Huda Purwosari dan selesai pada tahun 2006 dan 

dilanjutkan kejenjang sekolah menengah atas di SMA Pelita Bangun Rejo dan tamat 

belajar pada tahun 2009. 

 

Pada tahun 2009 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, di Program Studi Pendidikan 

Sejarah. Pada Semester III penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di 

Pulau Jawa antara lain, Yogyakarta, Semarang, Solo dll. Pada semesterVI penulis 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sumber sari, Tulang Bawang Barat 

dan menjalani Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 3 Gunung Agung, 

Tulang Bawang Barat. Selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Pendidikan 

Sejarah Universitas Lampung. 

 



Moto

”Hidup itu adalah sebuah perjuangan, tak mau
berjuang tidak akan hidup”



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya.
Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

dengan kerendahan hati dan rasa syukur, kupersembahkan
sebuah karya kecil ini sebagai tanda cinta dan sayangku kepada :

Bapakku H. Oman dan Ibuku tercinta Hj. Wiwin yang telah membesarkanku
dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran.

Terimakasih atas setiap tetes air mata dan tetes keringat, dan yang selalu
membimbing dan mendoakan keberhasilanku,

sungguh semua yang Bapak dan Ibu berikan tak mungkin terbalaskan.

Istri tercinta Dwi Arum Sari yang selama ini telah menemaniku dan
menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini. Kedua anak ku Aqilla Najwa

Khair dan Arfan Nafi’an Khair sebagai penyemangat ketika lelah dating.

Terima kasih pada Saudara-saudariku :
Taufik siswoyo, nurun anwar, mei destriani, Holong Simanjuntak.

terimakasih atas doa, semangat, dan kasih sayang yang selalu diberikan selama ini.
Bapak Ibu dosen, Bapak/Ibu guru, sahabat dan teman-teman

yang telah mengukir sebuah sejarah dalam kehidupanku,
serta almamater yang aku banggakan.

Sekali lagi, terimakasih banyak untuk kedua orang tuaku,
semoga karya kecil ini bisa menjadi salah satu dari sekian banyak alasan untuk

membuat Bapak dan Ibu tersenyum.



SANWACANA

Alhamdulillahirobbil ’aalamin,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul “DESKRIPSI

TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SMALB C DHARMA

BHAKTI DHARMA PERTIWI BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN

2016-2017” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan

dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

6. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si Ketua Program Studi  Pendidikan Sejarah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.



7. Bapak Drs. Maskun, M.H. Selaku pembimbing akademik (PA) dan

pembimbing I terima kasih atas segala saran, dukungan, dan masukan

dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Basri, S.pd, M.pd selaku pembimbing II terima kasih

atas segala saran, dukungan, masukan dalam penyususnan skripsi ini.

9. Ibu Drs. Ali Imron, M.Hum Selaku pembahas skripsi yang dengan ikhlas

dan senantiasa sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Seluruh Dosen Program  Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung, Drs. Wakidi, M.Hum, Drs. Iskandar Syah, M.H, Dr.

Risma Sinaga, M.Hum, Bapak Drs. Tantowi, M.S,, M.H, M.Hum, Drs.

Henry  Susanto, M.Si, Yustina Sri Ekwandari, S.Pd, M.Hum dan

Suparman Arif S.Pd, M.Pd sebagai dosen Pendidikan Sejarah FKIP Unila

yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa di Program

Studi Pendidikan Sejarah.

11. Bapak Tukiman, S. Pd. selaku kepala SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi

yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitan.

12. Bapak Caming S.pd koordinator SMALB C yang memberi bantuan dan

saran dalam melaksanakan penelitian.

13. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan

satu persatu, terimakasih untuk kekeluargaan dan kebersamaan selama ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.



Semoga amal ibadah dan ketulusan hati kalian semua mendapat imbalan dari

Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Bandar Lampung, 2017

Penulis,

Khairul Afandi

NPM 1013033042



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Analisis Masalah ....................................................................................... 7

1.2.1. Identifikasi Masalah........................................................................ 7
1.2.2. Pembatasan Masalah ....................................................................... 8
1.2.3. Rumusan Masalah ........................................................................... 8

1.3. Tujuan, Kegunaan, dan  Ruang Lingkup Penelitian ................................. 8
1.3.1. Tujuan Penelitian ............................................................................ 8
1.3.2. Kegunaan Penelitian........................................................................ 9
1.3.3. Ruang Lingkup Penelitian............................................................... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA
2.1. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 11

2.1.1. Konsep Pelaksanaan Pembelajaran ................................................. 11
2.1.2. Konsep Tunagrahita ........................................................................ 24

2.2.Kerangka Pikir ........................................................................................... 27
2.3. Paradigma.................................................................................................. 29

III. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian........................................................................................ 30
3.2 Variabel Penelitian .................................................................................... 31
3.3. Teknik Pengumpulan Data........................................................................ 32

3.3.1. Teknik Observasi ............................................................................ 32
3.3.2. Teknik wawancara .......................................................................... 33
3.3.3. Teknik Dokumentasi ....................................................................... 34
3.3.4  Tehnik Kepustakaan........................................................................ 35

3.4. Instrumen Penelitian.................................................................................. 35
3.5. Tehnik Analisi Data .................................................................................. 38
3.6. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data ....................................................... 41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
4.1. Profil SLB B-C dan Autis Dharma Bhakti Dharma Pertiwi ..................... 45
4.2. Visi dan Misi sekolah................................................................................ 46

4.2.1. Visi sekolah..................................................................................... 46



4.2.2. Misi sekolah .................................................................................... 46
4.3. Tujuan Sekolah.......................................................................................... 47
4.4. Keadaan Siswa .......................................................................................... 48
4.5. Program Pendidikan SLB B-C dan Autis Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 50
4.6. Sarana dan Prasarana SLB B-C dan Autis Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 51
4.7. Tenaga Guru Dan Karyawan..................................................................... 53
4.8. Status Sekolah Dan Pendanaan ................................................................. 55
4.9. Deskripsi Data Penelitian.......................................................................... 56

4.9.1. Klasifikasi Siswa SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi ...... 56
4.9.2. Model dan metode Pembelajaran .................................................... 56
4.9.3. Pendekatan Pembelajaran................................................................ 57
4.9.4. Penggunaan Sarana Dan Prasarana ................................................. 58
4.9.5. Penggunaan Media Pembelajaran ................................................... 59
4.9.6. Kurikulum ....................................................................................... 60
4.9.7. Siswa ............................................................................................... 60
4.9.8. Guru ................................................................................................ 62
4.9.9. Evaluasi ........................................................................................... 62

4.10. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 63
4.10.1. faktor Pendukung .......................................................................... 63
4.10.2. Faktor Penghambat........................................................................ 64

B. PEMBAHASAN
4.11. Klasifikasi Siswa Di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi ......... 66
4.12. Pelaksanaan Pembelajaran di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 67
4.13. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Pembelajaran ........... 71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan ............................................................................................... 76
5.2 Saran........................................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 3.1.Kisi-Kisi Pedoman Observasi Pembelajaran Di SMALB-C................... 36

Tabel 3.2. Kisi-Kisi PedomanWawancaraUntuk Guru ........................................... 37

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Untuk Siswa........................................ 38

Tabel 4.1.Daftar Siswa SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi ..................... 48

Tabel 4.2. Sarana Dan Prasarana Di SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi ........... 51

Tabel 4.3. Sarana Dan Prasarana Penunjang Ekstrakulikuler ................................. 52

Tabel 4.4 Sarana Transportasi Penunjang KBM..................................................... 52

Tabel 4.5. Data Pendidik Dan Kependidikan SLB B Dan C ................................. 53



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan tonggak penting penopang keberadaan suatu bangsa.

Pendidikan bukan hanya berlandaskan pada kemampuan akademik saja, akan tetapi

pendidikan berlandaskan akan moral. Menurut Crow and Crow (Fuad Ihsan, 2010:4)

pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi

individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta

kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Dengan demikian pendidikan adalah

hak bagi tiap warga Negara, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945

(amademen 4) bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan

pendidikan”.Berdasarkan isi dari pasal tersebut jelas dikatakan “setiap warga Negara”

iniberarti pemenuhan pendidikan tidak memandang statussosialdan ekonomi

seseorang.Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang sejajar hal ini juga

berlaku bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
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Pada Tahun 1901 dr. Westhofff pertama kali mendirikan lembaga bagi anak tuna

netra di Bandung. Sekolah Luar Biasa atau SLB merupakan sekolah yang

diperuntukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, atau dengan kata lain anak-anak

yang memiliki kelainan baik itu fisik maupun non fisik.Dari sinilah kemudian

bermunculan lembaga-lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak

berkebutuhan khusus secara terpisah (segreasi).

Dengan majunya dunia pendidikan mulai banyak protes mengenai pendidikan bagi

anak berkebutuhan khusus secara terpisah, sistem pendidikanbagi anak yang terpisah

mendorong terbentuknya pola diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki

kebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan, artinya sistem segresi sangat

merugikan.Model segresi tidakmenjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus

untuk mengembangkan potensi secara maksimal, karena kurikulum yang dirancang

berbeda dengan sekolah biasa.Sehingga diselenggarakannyaDeklarasi Salamance

(UNESCO, 1994) oleh para mentri pendidikan sedunia, deklarasi ini menekankan

bahwa selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa

memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka (Hargio

Santoso, 2012:20)”.

Berdasarkan Deklarasi Salamance tersebutIndonesia pun turut andil dalam

menyamaratakan pendidikan bagi anak-anak berkebuthan khusus agar tidak terjadi

diskriminasi yaitudengan membuat sistem pendidikan inklusi.Pendidikan inklusi itu

sendiri adalah pendidikan yang menggabungkan anatara anak-anak berkebutuhan

khusus dan anak-anak lainnya dalam satu ruang pendidikan.  Dalam
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PERMENDIKNAS RI No. 70 tahun 2009 pasal 1 pendidikan inklusi didefinisikan

sebagai sistem penyelenggaranaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada

semua peserta dididik, yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan

secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya sehingga tidak adanya

perbedaan satu sama lain” (Hargio Santoso, 2012: 21).

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, guru menyiapkan suatau program

pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu.Memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki hambatan

fisik, emosional, mental, social atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

untukmemperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan

kebutuhannya.Dengan adanya sekolah inklusi dapat mewujudkan pendidikan yang

menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua pesserta didik.

Kebutuhan tiap murid di sekolah inklusi tentu tidak semua sama, oleh karena itu

kebebasan bagi guru untuk dapat mengembangkan ide-ide maupun pemikiran yang

kreatif sangat dibutuhkan. Tuntutan bagi guru disekolahinklusi jauh lebih besar

dibanding sekolah umum. Guru disekolah inklusi dituntut untuk mengembangkan

seluruh kemampuannya dalam pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuandan

teknologi yang akan disajikan kepada peserta didik. Akan tetapi masih banyak

pelaksanaan pendidikan di sekolah inklusi yang belum sesuai dengan apa yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan bagi anak berkelainan sering termajinalkan,
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khususnya bagi siswa tunagrahita sehingga tidak sedikit orang tua yang memilih

untuk memasukan anaknya ke Sekolah Luar Biasa.

Mendidik dan membina anak yang tunagrahita, tidak semudah mendidik anak-anak

normal pada umumnya. Anak-anak tunagrahita mempunyai ciri-ciri yang khusus

sesuai dengan taraf keterbelakangan mentalnya, maka dalam proses pelaksanaan

pendidikannya tidak hanya diperlukan pelayanan secara khusus akan tetapi juga perlu

alat-alat khusus, guru yang khusus, bahkan kurikulum yang khusus serta pembinaan

yang khusus pula. Dari pendidikan, pembinaan serta pengarahan yang diperolehnya,

diharapkan anak-anak tuna grahita mampu berinteraksi dan berperilaku lebih baik dan

tetap bisa menggapai kesuksesan hidup seperti oarang-orang normal lainnya.

Tidak berbeda dengan anak normal, untuk jenjang pendidikan anak  berkebutuhan

terdapat 3 jenjang pendidikan yaitu SDLB (Sekolah Dasar Luar biasa), SMPLB

(Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa) dan SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar

Biasa). Namun setiap kelas dibedakan berdasarkan jenis kelainan selain itu siswapun

dikelompokan menurut jenis kelainan. Menurut (E Kosasih, 2012:6) “di Indonesia

SLB di bagi menjadi beberapa kategori antara lain: SLB bagian A khusus untuk anak

tunanetra, SLB bagian B khusus anak tunarungu, SLB bagian C khusus anak

tunagrahita ”. Dengan di baginya beberapa kelas khusus, hal ini akan mempermudah

guru dalam mengajar sesuai dengan metode yang mudah diterima oleh anak-anak

tersebut.
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Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) sebagai satuan pendidikan khusus

untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak memungkinkan mengikuti

pendidikan di program Inklusif. Berdasar fakta yang sudah berjalan sesuai jenisnya

maka SMALB bertugas memberikan pendidikan jenjang pendidikan menengah bagi

anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda dan Autis,

sebagai upaya pembangunan  SDM yang bermutu bagi anak berkebutuhan khusus.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pengembangan Kurikulum SMALB dilakukan dalam rangka sebagai berikut :

a. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan

potensi peserta didik berkebutuhan khusus agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat,

berilmu , cakap, kreatif, mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab ;

b. Mewujudkan hak anak berkebutuhan untuk memperoleh pendidikan khusus.

c. Mengakomodasi unsur-unsur baru dalam dunia pendidikan,

Sebagai karakteristik Kurikulum SMALB adalah pengembangan Kurikulum SMALB

yang mempertimbangkan karakteristik anak berkebutuhan khusus dalam rangka :
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a. Mengembangkan keseimbangan antara dimensi sikap spiritual, sikap sosial,

pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat diterapkan dalam berbagai

situasi, baik di sekolah maupun di masyarakat ;

b. Memberikan pengalaman belajar yang terencana agar apa yang dipelajari di

sekolah dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

c. Memberikan waktu yang cukup leluasa dan fleksibel untuk mengembangkan

potensi diri yang bermanfaat terutama bagi kehidupan dirinya ; dan

d. Mengembangkan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi inti

kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran.

Struktur kurikulum SMALB pada dasarnya sama dengan pendidikan reguler,

yakni dalam rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut :

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

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

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

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

Kurikulum tahun 2013 merumuskan Kompetensi Inti untuk SMALB menggunakan

kluster sebagai berikut :

a. Kluster “Normal ” mencakupi Tunanetra , Tunarungu , Tunadaksa Ringan,

dan Tunalaras.
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b. Kluster ” di bawah Normal ” mencakupi Tunadaksa Sedang, Tunagrahita

Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunaganda, dan Autis.

SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi merupakan salah satu Sekolah luar biasa yang

terdapat di Bandar lampung yang memiliki 3 jenjang pendidikan yaitu SDLB,

SMPLB dan SMALB dengan menangani 3 klasifikasi kelainan yaitu Autis,

Tunarungu dan Tunagrahita. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di seolah

tersebut ditemukan beberapa masalah terkait dengan pembelajaran seperti:

keengganan siswa tunagrahita dalam melakukan kegiatan diluar ruangan seperti

berolahraga dll. Kurangnya ruang kelas yang mengakibatkan dalam satu kelas

terdapat 2 klasifikasi tunagrahita. Selain hambatan  tersebut, peneliti juga

menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran seperti: telatnya

buku ajar bagi guru dan siswa yang mengakibatkan kurang efektifnya guru dalam

memberikan materi terhadap murid. Beberapa anak yang masih belum mampu untuk

baca tulis dan hitung.

Berdasarkan dari latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran di SMALB-

CDharma Bhakti Dharma Pertiwi Bandar lampung”

1.2. Analisis masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi

masalah sebagai berikut:
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a. Jenis-jenis tunagrahita pada SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi.

b. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada SMALB-C Dharma Bhakti Dharma

Pertiwi.

c. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem pembelajaran pada

SMALB-C Dharma Bakti Dharma Pertiwi.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Semua identifikasi masalah diambil menjadi masalah peneliti.

1.2.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

a. Ada berapa klasifikasi anak tunagrahita di SMALB-C DharmaBhakti Dharma

Pertiwi Bandar Lampung?

b. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma

Pertiwi?

c. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembelajaran Di SMALB-C

Dahrma Bhakti Dharma Pertiwi?

1.3. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui jeni-jenis anak Tunagrahita pada SMALB-C Dharma Bhakti

DharmaPertiwi Bandar Lampung
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b. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma

Pertiwi Bandar Lampung

c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

pembelajaran pada anak Tunagrahita di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma

Pertiwi Bandar Lampung

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa

pihak, yaitu:

a. Bagi Guru:

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam pemilihan dan penggunaan

metode pembelajran sebagai evaluasi guru dalam melaksanaan pembelajaran di

SMALB-C

2) Membangkitakan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas  pembelajaran

b. Bagi sekolah:

1) Memberikan sumbangan dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran

2) Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan proses

pembelajaran pada tahap berikutnya.

3) Meningkatkan mutu pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi

dalam mengkaji penggunaan strategi belajar yang tepat dalam pembelajaran.

c. Bagi peneliti :

Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa yang akan menjadi  guru tentang

bagaimana cara melaksanakan pembelajaran di SLB khususnya SMALB-C
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1.3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah :

1) Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi tahun

ajaran 2016/2017.

2) Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah pelaksanaa pembelajaran di SMALB-C (Tunagrahita)

Dharma Bhakti Dharma Pertiwi Bandar Lampung

3) Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi Bandar

Lampung.

4) Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan pada semester genaptahun ajaran 2016/2017.

5) Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Pendidikan
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang akan

diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa konsep yang dapat dijadikan

landasan teori bagi penelitian. Adapaun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah:

2.1.1. Konsep Pembelajaran

Pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  berasal dari kata ajar yang

berrti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, sedangkan

pembelajaran berarti Proses, cara perbuatan menjadi orang atau mahluk hidup belajar

(Muhammad Thobroni, 2013: 18).

Menurut reiguluth (1983), pembelajaran adalah aktifitas professional yang dilakaukan

oleh orang yang peduli terhadap pembelajaran yang terdiri dari lima aktifitas utama

yaitu mendesain, mengembangkan mengimplementasikan, mengelola, dan

mengevalusai (Suranto, 2011:127). Menurut Nasution (dalam Sugihartono dkk, 2001:

80) adalah sebagai aktifitas pengorganisasian atau mengatur lingkungan sebaik-
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baiknya dan menghubungkan dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar.

Sedangkan menurut mumpuniarti (20017: 37) pembelajaran merupakan pengondisian

siswa berproses belajar dengan bahan belajar untuk poeningkatan kemampuannya

dibidang kognitif, efektif dan psikomotor. Menurut brown (dalam Suranto, 2011:

127) pembelajaran merupakan proses interaktif melalui pengetahuan dan

keterampilan yang dibagi bersama siswa dengan tujuan agar para siswa meningkatkan

pemahaman dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi kehidupan social,

ekonomi, politik dan lingkungan

Berdasarkan pendapat yang para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa

pembelajaran adalah proses belajar yang diberikan oleh pendidik kepada yang dididik

dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku pada peserta didik. Pembelajaran bagi

anak tunagrahita adalah dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku positif

sehingga dapat mengoptimalkan kemampuana yang dimiliki. Sehingga dengan

pembelajaran diharapkan siswa tunagrahita dapat hidup mandiri di masyarakat.

Dalam sebuah pembelajaran terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan

satu sama lain untuk mencapai tujuan. Glaser (dalam Suranto, 2011:130)

menyebutkan ada 4 komponen didalami psikologi pembelajaran  (four components of

psychology of instruction); yaitu:

1. Analisi isi bidang studi (analizing the subject matter)

2. Diagnosis kemampuan awal siswa (diagnosing preinstructional behavior)

3. Proses pembelajaran (carryng out the instructional process)
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4. Pengukuran hasil belajaran(measuring learning outcomes).

Dalam Komponen-komponen pembelajaran meliputi tujuan, bahan, peserta didik

guru, metode, situai dan evalusi.

a. Tujuan

Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai, oleh kegiatan

pembelajaran.Menurut taksonomi Bloom (dalam suranto, 2011:169) terdapat 3

komponen pembelajaran yaitu:

a. Domain Kognitif

Tujuan pembelajaran dalam domain kognitif menyebabkan siswa terlibat dalam tugas

mental atau intelektual. Dalam domain kognitif terdapat enam tingkat kompleksitas

kognitif atau yang sering dikenal dengan dimensi proses kognitif. Berikut adalah

tingkatanya:

1) Pengetahuan (knowledge) : Tujuan belajar pada tingkat ini adalah untuk

mengetahui tentang sesuatu. Kata kerja yang digunakan untuk merumuskan

tujuan belajar ialah: mendaftar, mngungkapkan, mendefinisikna, melabeli,

menunjukan lokasi, mengenali, mendeskripsikan, mencocokan,

menyebutkan, menyoroti, memproduksi dan menyatakan.
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2) Pemahaman : Tujuan pembelajaran pada tingkat ini adalah untuk memahami

kata kerja yang digunakan untuk merumuskan tujuan belajar ialah:

menjelaskan, menginterprestasikan, mendeskripsikan, menyimpulkan,

memperluas, mengonversikan, mengukur, mempertahankan, melakukan

pembahasan.

3) Aplikasi (application) : Tujuan belajar pada tingkatan ini adalah untuk

menggunakan pengetahuan dan pemahaman. Kata kerja yang digunakan

untuk merumuskan tyjuan belajar ialah: mendemontrasikan,

mengaplikasikan, menggunakna, memecahkan, memilih prosedur yang tepat,

memodifikasi, mengoprasikan, menyiapkan, memproduksi danmenghitung.

4) Analisis (analysis) : Tujuan belajar pada tingkatan ini adalh untuk

mengutai.kata kerja yang digunakanuntuk merumuskan tujuan belajar ialah:

menganaliis, berdebat, membedakan, menggeneralisasi, menyimpulkan,

membangun, membentuk, menggunakan, memodofikasi, membuat

diagram,memisahkan,membagi, danmenghubungkan.

5) Sistesis (synthesis) : Tujuanbelajar pada tingkatan ini adalh untuk

mengombinasikan. Kata kerja yang digunakan untu kmerumuskan tujuan

belajar ialah: menciptakan, mengombonasikan, merencanakan, merancang,

memproduksi, menggabungkan, membangun, membuat komposisi,

memnggunakan, memodifikasi, mengatur danmengkontruksi ulang.

6) Evalusai (evaluation) : Tujuan belajar pada tingkatanini adalah untuk

membuat penilaian. Kata kerja yang digunakan untuk merumuskan tujuan

belajar ialah: menilai, mengevaluasi, menyimpulakn, membandingakn,
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membangun criteria, mneghargai, mengkritik,memodifikasi, memutuskan

danmembandingkan.

b. Domain Afektif

Domain afektif berkaitan dengan sikap, emosi dan menilai tujuan bagi siswa. Bloom

bersama masia dan Krathwohl mengatur domain afektif kedalam lima tingkat

kompleksitas sebagai berikut:

1) Menerima atau menghadiri : Siswa bersedia untuk mengahdiri,

berkonsentrasi, danmenerima informasi.

2) Merespon.: Siswa merespon positif terhadap informasi dengan secara aktif

telibat dengannya.

3) Mengahargai : Siswa mengekspresikan sikap atau kepercayaan mengenai

nilai akan suatu hal.

4) Organisasi : Siswa membandingkan dan mengintegrasikan sikap atau nilai

yangmereka ekspresikan dengan sikap atau kepercayaan yang mereka yakini,

kemudian menginternalisasikan nilai tersebut.

5) Pembentukan karakter : Siswa beraksi berdasarkan nilaimereka.

c. Domain Psikomotorik

Tujuan ketiga atau psikomotorik adalah yang berkaitan dengan keahlian belajar seara

fisik. Ada beberapa tingkatan domain psikomotorik ini yaitu, gerakan reflek, gerakan

dasar kemampuan perceptual kemampuan fisik, gerakan terampil dan gerakan indah

serta kreatif.
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Menurut simpson (suranto, 2011:173) membagi domain psikomotorik menjadi tujuh

komponen yaitu:

1) Persepsi, Proses kemunculan kesadaran tentang adanya objek dan

karakteristik melalui indara. Siswa menggunakan indra sensoriknya untuk

membimbing usahanya untuk melakukan keahlianyya tertentu dimasa depan.

2) Kesiapan, Siswa siap melakukan tindakan, baik secara mental, fisik,

meaupun emosional.

3) Respon terbimbing, Siswa melakukan tindakan dengan mengikuti suatu

model.

4) Mekanisme : Siswa menjadi lebih mampu dalam keahlian tertentu dengan

pelatihan.

5) Respon : Siswa dapat menampilakn suatu tindakanmotorik yang menuntut

pola tertentu dengan kecermatan, fleksibilitas, efisiensi, dan efektifitas yang

tinggi.

6) Adaptasi : Siswa memodifikasi keahlian yang baru dipelajari untuk

menampilkan keahlian lainyangberkaitan.

7) Orisinalitas : Siswa menciptakan tampilan baru dan orisinal berdasarkan

keahlian yang dipelajari.

Menurut mumpuniarti (2007:69) tujuan pembelajaran adalah sebagai prediksi

optimalisasi yang dicapai tunagrahita ammpu latih dalam kehidupannya. Sehingga

tujuan dari pembelajaran bagi siswa tunagrahita dalam ranah kognitif adalah agar

dapat mengmbangkan kemampuan intelektualnya yang dimiliki seoptimal mungkin.
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Dalam ranah efektif, agar siswa tunagrahita dapat mengembangkan sikap, empati

sehingga dapat melakukan penyesuaian sosial dalam masyarakat. Sedangkan dalam

ranah psikomotorik adalah agar dapat mengoptimalakan fungsi motoriknya.

b. Bahan/Materi

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untukmembantu

guru/instructor dalaammelaksanakan kegiatan belajaramengajar dikelas , bahan

tersebut bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis (iif khoiru ahmadi,

2011:208).

Bahan ajar yang dipilih harus sitematis, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan,

terjabar relevan dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kondisi masyrakat sekitar,

mengandung segi-segi etik, tersususn dalam ruang lingkup yang logis, dan bersumber

dari buku (Ahmar, 2012:17) selain itu dalam penyususnan bahan ajar harus

disesuaikan dulu dengan kurikulum dasarnya meliputi Analisis KD,

Analisis sumber belajar, pemilihan dan penentuan bahan ajar. Sehingga dalam

penyususnan bahan ajar harus meliputi aspek aspek sebagai berikut:

a. Fakta adalah suatu yang telah dialami, telah diteliti, telah dibuktikan

kebenaranya baik itu tentang sebuah objek atau sesuatu hal.

b. Konsep adalah Suatu idea tau gagasan atau suatu pengertian umum,

definisi dan isi

c. Prinsipadalah suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu, atau

kebenaran sebagai titik tolak untuk berfikir
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d. Proses adalah serangkaian gerakan, perubahan, atau prosedur untuk

melakukan kegiatansecara oprasional.

e. Pembelajaran afektif adalah Memberikan sebuah respon, penerimaan

terhadap sebuah bahan ajar

f. Pembelajaran aspek motorik adalah Memberikan gerakan-gerakan,

percobaan lapangan  yang sesuai dengan bahan ajar

Materi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berbeda dengan siswa pada

umumya., khususnya pada siswa tunagrahita. Hal ini dikarenakan tiap siswa

tunagrahita mempunyai kebutuhan pendidikan yang berbeda secara individual

(mumpuniarti, 2007:77)

Pedoman-pedoman yang harus dipatuhi dalam pengembangan dan pengorganisasian

dalam penyampaian materi bagi anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

a. Materi yang disajikan harus mendukung tercapainya tujuan khusus yang telah

ditetapkan.

b. Materi yang disajikan harus berada dalam batas-batas kemampuansisqa untuk

mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan potensi yang ada pada siswa

berkelainan, sesuai dengan kelainan yang disandangnya.

c. Materi yang disampaikan haruslah bermanfaat bagi kehidupan siswa

berkelainan,

d. Maetri harus disusun berdasarkan materi dari yang mudah ke yang sukar,

yang sederhana ke yang komplek, dan dari yang kongkret ke yang abstrak.
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Dalam pemilihan bahan ajar bagi anak tunagrahita disesuaikan dengan kurikulum

sekolah. Perlu dilakukan pengorganisasian dalam penyampaina materi. Materi yang

diberikan harus diseuaikan dengan karakteristik dari masing-masing individu.

c. Peserta Didik

Menurut iif khoiru ahmadi (2011:20) berpendapat peserta didikmerupakan komponen

yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan

menjadi nyata untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Sutari imam Barnadib (Dwi

Siswoyo dkk, 2001:92) sosok peserta dididk umumnya sosok yang membutuhkan

bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang kearah kedewasaan.

Untuk dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai untuk murid, pendidik

harus memperhatikan dengan kondisi-kondisi peserta didik baik itu dari fisiologisnya

seperti pada pendengaran, kondisi fisik, penglihatan dan juga dari psikologisnya

seperti IQ, minat, motivasi, kematangan, kesiapan (iif Khoiru ahmadi dkk, 2011:22)

peserta didik dengan hambatan intelektualnya (tunagrahita) memiliki kharakteristik

khusus yang perlu dipahami guru dalam menyusun langkah pembelajaran.

d. Tenaga Pendidik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 adalah

pendidik profesioanl dengan tugas utama mendidik,mengajar, membimbing

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
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Menurut Umar tirtaradja dan lasulo (Dwi Siswoyo dkk, 2007:127) pendididk adalah

orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikna dengan sasaran

peserta didik. Dwi Siswoyo dkk (2007:132) berpendapat bahwa dalam proses

pendidikan, pada dasrnya guru mempunyaitugas mendidik danmengajar peserta didik

agar dapat menajdi manusia yang dapat melaksanakan tugas kehidupan yang selaras

dengan kodratnya sebagai manusia yang baik dalam kaitan hubungannya dengan

sesame maupun tuhan. Tugas guru adalah untuk mengantarkan peserta didik

mencapai tujuan hakiki dari pendidikan yakni pemanusiaan manusia.

Oleh karena itu seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang menunjang dalam

hal pengajaran adapun kompetensi yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi pendagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajran.

b. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan guru dalam bersikap dan

bisa menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat.

c. Kompetensi social merupakan kemampuan guru dalam bermasyarakat

baik itu dilingkunagn sekolah maupun rumah

d. Kemampuan professional merupakan kemampuan guru dalam menguasai

pengetahuan bidang ilmu, teknologi dan/seni (iif khoiru ahmadi,

2011:237-238).
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Dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus, dalam penelitian ini anak

tunagrahita seorang pendidik harus memiliki kompetensi khusus, kompetensi tersebut

adalah:

a. Kemampuan umum : Kemampuan yang dipilih sesuai dengan minat tenaga

kependidikan. Pada umumnya masing-masing guru memiliki kemampuan

umum.

b. Kemampuan dasar : Kemampuan yang dipilih sesuai dengan minat masing-

masing tenaga kependidikan. Pada umumnya guru memiliki kemampuan

dasar.

c. Kemampuan khiusus : Kemampuan khusus merupakan kemampuan keahlian

yang dipilih sesuai denganminat masing-masing tenaga pendidik. Pada

umumnya masing-masing guru memiliki satu kemampuan khusus.

kompetensi ini sangat diperlukan dalam kependididkan anak kberkebuthan khusus.

hal ini dikarenakan agar guru dapat mengoptimalkan pembelajaran dan dapat

membantu peserta didik khususnya anak tunagrahita dalam berprilaku dan

bersosilaisai dengan masyarakat umum.

e. Model dan metode

Metode adalah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan

pembelajaranyangtelah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru

dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya

pembelajaran yang berlangsung(iif khoiru ahmadi dkk, 2011:21)
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Menurut soekamto (dalam nurulwati, 2000:10) mengemukakan maksud dari model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedural sistematis

dalam mengorganisasikan penglaman belajar untukmencapaiu tujuan belajar tertentu,

danberfungsi sebagai pedomanbagi para perancang pembelajaran danpara pelajara

dalam merencanakan aktivitas belajara megajar.

Seriap model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan

perangkat yang dipakai dalam pembelajaran , hal ini sesuai menurut aris shoimin

(2014:24) fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan

guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Banyak model pembelajaran telah dikebembangkan oleh guru yang pada dasarnya

untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami dan menguasai suatu

pengetahuan atau pelajaran tertentu. Diantaranya model pembelajaran langsung,

model pembelajaran kooperatif, model pemblajaran diskusi dan model pembelajaran

learning strategi (imas dan berlin, 2015:19). Pengembangan model sangat tergantung

dari karakteristik model mata pelajaran ataupun materi yang akan diberikan kepada

siswa sehungga tidak ada model pembelajaran tertentu yang paling baik semua

tergantung kondisi dan situasinya. Adapun menurut kardi dan nur (2000:9) sebuah

model pembalajaran mempunyai cirri-ciri yang khusus antara lain:

a. Rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau

pengembangnya.
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b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan

pembelajaran yang akan dicapai).

c. Tingkah laku pengajara yang diperlukan agar model tersebut dapat

dilaksankan dengan berhasil.

d. Lingkungan belajara yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat

tercapai.

f. Evalusai

Evaluasi merupakan komponen yangberfungsi untukmengetahui apakah tujuan yang

telah ditetapkan telah tercapai atau belum, juga bisa berfungsi sebagai umpan balik

untuk perbaikan strategi yang telah ditetapkan (iif khoiru ahmadi, 2011:21)

Menurut UU No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 12 mengenai evaluasi pembelajaran

pendidikan, yakni “evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan

dan penetapan mutu pendisikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap

jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggng jawaban penyelenggara

pendidikan”.

Sedangkan menurut harjamto (ahmar, 2012:21) evaluasi pembelajaran adalah

penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuanpesertadidik kearah

tujuan-tujuan yangtelah ditetapkan dalam hokum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah

penilaian terhadpa kemajuan siswa dalam melaksanakan proses pembelajran.

Evaluasi menempati tempat yang penting dalam komponen pembelajran.
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Sedangkan menurut reigeluth dan merril (dalam suranto, 2011:131) mengenalkan tiga

komponen atau variable pembelajaran yaitu:

a. Metode pembelajaran (instructional methods)

b. Kondisi pembelajaran (instructional conditions)

c. Hasil pembalajaran (instructional outcomes)

Selain itu Komponen-komponen tersebut anatara lain : tujuan, materi/bahan, metode

dan media, evaluasi, peserta didik/siswa, guru. Oleh karena itu, guru tidak boleh

hanyamemperhatikan komponen-komponen tertentu saja, tetapi harus

mempertimbangkan komponen-komponen secara keseluruhan (iif khoiru ahmdi, dkk,

2011: 19)

Tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan

pembelajaran (iif khoiru ahmdi, dkk, 2011: 19)

2.1.2. Konsep Tunagrahita

Tuna grahita merupakan anak yang memiliki keterbatasan IQ dibawah rata-rata.

Selain itu juga mengalami hambatan terhadap prilaku adaptif selama masa

perkembangan hidupnya dari 0 tahun sampai 18 tahun (prof. Dr. Bandie Delphie,

M.A, S.E:2001). Hal serupa dikatakan juga oleh nunung apriyanto (2012:12) bahwa

anak tunagrahita adalah anak yang secara signifikan memiliki kecerdasan dibawah

rata-rata anak pada umumnyadengan disertai hambatan dalam penyesuaian diri

dengan lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki ketelambatan dalam segala bidang
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dan itu sifatnya permanen. Rentang memori mereka pendek terutama yang

berhubungan dengan akademik,kurang dapat berpikir abstrak dan pelik.

Menurut American Asociation on Mental Deficiency (dalam E. Kosasih, 2012:140)

mendifinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum

dibawah  rata-rata (sub-averange) yaitu IQ 84 kebawah, yang muncul saat usia 16

tahun dan menunjukan  hambatan dalam prilaku adaftif. Adapun pengertian

tunagrahita menurut Japan League For Mentally Retarded adalah lambannya fungsi

intelektual yaitu IQ 70 kebawah berdasarkan tes intelegensi baku, kekurangan dalam

prilaku adaptif, serta terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi

hingga usia 18 tahun.

Berdasarkan pengertian-pengertian itu dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita

adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh si bawah rata-rata dan ditandai

oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan terhadap komunikasi sosial. Anak

tunagrahita juga sering dikenal dengal istilah keterbelakangan mental dikarenakan

keterbatasan kecerdasan yang mengakibatkan anak tunagrahita ini sukar untuk

mengikuti pendidikan di sekolah biasa.

Menurut skala binet dan skala weschler( dalam E. kosasih, 2012:143) anak tuna

grahita di klasifikasikan menjadi 3 yaitu:

a. tunagrahita ringan

Tunagrahita ringan disebut juga dengan moron atau debil, menurut skala binet

kelompok ini memiliki IQ antara 68-52, sedangkan menurut skala weschler memiliki
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IQ antara 69-55. Anak tunagrahita masih bisa belajar membaca, menulis dan

berhitungsederhana. Dengan bimbingan dan di didik yang baik. Anak tunagrahita

ringan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.

b. Tunagrahita sedang

Tungarahita sedang disebut juga dengan imbesil. Kelompok ini memiliki IQ antra 51-

36 pada skala binet dan IQ antara 54-40 pada skala wischler. Anak tunagrahita ringan

amat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti menulis membaca dan

berhitung meskipun mereka bisa belajar meulis secara social misalnya menulis

namanya sendiri (mandi, berpakainan, makan, minum). Dalam kehidupan sehari-hari

anak tunagrahita ringan membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

c. Tunagrahita berat

Kelompok tunagrahita ini sering disebut dengan idiot. Kelompok ini dapat dibedakan

lagi antara tungrahita berat dan sangat berat. Menurut skala binet tunagrahita berat

(severe) memiliki IQ antara 32-20 dan antara 39-25 menurut skala wischler.

Runagrahita sangat berat (profound) memiliki IQ dibawah 19 menurut skala binet

dan IQ dibawah 24 menurut skala weschler. Anak tunagrahita ini membutuhkan

perawatan secara total baik dalam hala kemandirian.

Pengklasifikasian anak Tunagrahita untuk keperluan Pembelajaran menurut American

Asociation on Mental Deficiency (dalam E. Kosasih, 2012:144) adalah:
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1) Educable: Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam

akademik setra dengan anak regular pada kelas 5 sekolah dasar. Tunagrahita

mampu didik (rducable mentally retarded) ini mempunyai IQ dalam kisaran

50_75.

2) Trainable: Anak padakelompok ini mempunyai kemampuan dalam mengurus

diri sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian social. Sangat terbatas

ekammpuannya untuk mendapat pendidikan secara akademik. Tuna grahita

mampulatih(trainablementallyretarded) ini mempunyai IQ kisaran 30-50.

3) Custodial: Anak pada kelompok ini perlu mendapatkan latihanyang terus

menerus dan pelayanan khusus. dalam hal ini guru atau terapimelatih anak

tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yangbersifat

komunikatif. Tunagrahita butuh rawat (dependent or profoundly mentally

retarded) ini mempunyai IQ kisaran 25 kebawah.

2.2. Kerangka Pikir

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pengembangan potensi individu.

Karena dengan pendidikan,manusia mendapatkan ilmu pengetahuan dan manusia

mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menggapai tujuan hidup yang hendak

dicapai. Sehingga tidak hanya anak normal, anak berkebutuhan khususpun tetap

memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan. Salah satunya penyandang

tunagrahita walaupunn memiliki hambatan dibidang mental dan intelektual  mereka

tetap memiliki kebutuhan yang sama dengan orang normal, termasuk mendapatkan

pendidikan.
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Karena memiliki kelainan dalam mental dan intelektual pelaksanaan pembelajaran

bagi penyandang tunagrahita memerlukan penanganan yang lebih, harus disesuaikan

berdasarkan kemampuan, masalah dan kebutuhan yang dialaminya. Rencana system

maupun kurikulum pembelajaran juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik

Salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bandar Lampung yang menerima anak

penyandang Tunagrahita adalah SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi yang mana

memiliki jendang pendidikan SMALB-C. Pelaksanaa pembelajran bagi penyandang

tunagrahita di SMALB-C sudah cukup baik. Walaupun terkdang masih ada kendala

dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dengan demikian dibutuhkan upaya lebih lanjut

apakah pelaksanaan pembelajaran bagi anak tunagrahita telah sesuai dengan standar

nasional pendidikan di Indonesia.
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2.3 Paradigma

Keterangan :

:  Garis Proses

:  Garis Tujuan

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SMALB-
C

ASPEK DALAM
PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

1. TUJUAN
2. METODE/MODEL
3. MEDIA
4. SISWA
5. GURU
6. EVALUASI

FAKTOR
PENGHAMBAT

FAKTOR
PENDUKUNG

TERLAKSANANYA PROSES

PEMBELAJARAN YANG SESUAI
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Moleong,

2007). Sugiyono (2010: 9) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan

data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Suharsimi Arikunto (2010: 3) berpendapat penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang

sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Secara lebih khusus, penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus (case

studies). Penelitian studi kasus menurut Suharsimi Arikunto (2010: 185) adalah
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suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap

suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Penelitian kasus hanya meliputi

subjek yang sempit dan sifatnya lebih mendalam. Penelitian ini bermaksud

mencermati kasus atau masalah tentang pelaksanaan pembelajaran bagi

tunagrahita di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi secara mendalam. Hasil

penelitian bukan berupa angka melainkan deskripsi tentang pelaksanaan

pembelajaran bagi tunagrahita di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi.

3.2 . Variabel Penelitian

Variable adalah gejala yang akan menjadi obyek pengamatan (Suryabrata,

2000:126), sedangkan menurut Arikunto (1985:91), variabel penelitian adalah

objek yang akan dijadikan titik perhatian dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui

bahwa yang dimaksud variable penelitian adalah konsep yang diberi nilai untuk

diteliti. Selain itu, variable penelitian sering juga dinyatakan sebagai factor-faktor

yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Suatu variable dapat terdiri dari sau atau lebih gejala yang mungkin terjadi dari

beberapa aspek yang tidak dapat dipisahkan. Aspek atau fungsi tersebut

menentukan fungsi variable sehingga salah astu diantaranya pada variable yang

memiliki lebih dari satu aspek akan mempengaruhi fungsinya terhadap masalah

yang akan diselidiki. Pada awal perencanaan kegiatan secara jelas menunjukan

bahwa variable-variabel yang harus dipisahkan untuk membedakan perubahan
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yang ada. Hal ini bertujuan sebagai strategi untuk memudahkan kita melihat

perbedaan-perbedaan yang mungkin dapat tidak jelas atau kabur.

Variable yang digunkan dalam penelitian ini adalah variabeltunggal dengan focus

penelitian pada pelaksanaan pembelajaran di SMALB_C Dharma Bhakti Dharma

Pertiwi Bandar Lampung. Penggunaan varibel tunggal bertujuan untuk

memudahkan peneliti dalam merumuskan objek atau inti dari penelitian yang

hanya terdiri dari satu objek kajian penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil dari

penelitian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang valid diperlukan teknik-

teknik dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data

yang dilakukan oleh peneliti adalah:

3.3.1 Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif. Susan

Stainback (Sugiyono, 2009: 27) menyatakan dalam observasi partisipatif, peneliti

mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan,

dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Dalam observasi ini, peneliti terlibat

langsung dalam kegiatan sehari-hari subjek yang diteliti. Peneliti ikut dalam

pembelajaran bagi siswa tunagrahita di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma

Pertiwi, baik pembelajaran dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Selagi

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh orang
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yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih pada tingkat makna. Informasi

yang ingin peneliti peroleh dalam observasi ini adalah hal-hal yang terkait dalam

pelaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita, yakni: penerapan prinsip

pembelajaran, materi yang diajarkan pada siswa tunagrahita, metode dan media

yang digunakan dalam pembelajaran, peran guru dalam pembelajaran siswa

tunagrahita, hambatan yang dialami guru, serta respon siswa tunagrahita dalam

pembelajaran.

3.3.2. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara. Wawancara

adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan

tertentu (Poerwandari, 2005). Jenis wawancara yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah sesuai dengan pembagian jenis wawancara menurut Patton

(dalam Poerwandari, 2005; Moleong, 2007), yaitu wawancara dengan semi

terstruktur. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka

dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan yang tidak perlu ditanyakan secara

berurutan (Moleong, 2007).

Pada proses wawancara dengan pedoman umum, peneliti dilengkapi pedoman

wawancara yang sangat umum, yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput

tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan

eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai

aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek (checklist)

apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Wawancara
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dengan pedoman umum ini diarahkan pada bentuk wawancara mendalam

(Poerwandari, 2005). Jenis wawancara ini tidak terdapat pertanyaan baku yang

sudah disiapkan terlebih dahulu, pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan

konteks wawancara yang sebenarnya (Moleong, 2007). Dalam penelitian

kualitatif, observasi partisipatif sering digabungkan dengan wawancara

mendalam. Hal ini dilakukan karena ada hal-hal yang tidak nampak dalam

observasi tapi dapat diketahui setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan

mencatat apa yang dikemukakan oleh siswa tunagrahita dan guru kelas. Tujuan

dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan

informasi terkait pelaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita, yaitu : penerapan

prinsip pembelajaran, materi yang diajarkan pada siswa tunagrahita, metode dan

media yang digunakan dalam pembelajaran, peran guru dalam pembelajaran siswa

tunagrahita, hambatan yang dialami guru, serta respon siswa tunagrahita dalam

pembelajaran. Tujuan lain dari wawancara adalah untuk mengetahui hal-hal yang

tidak dapat diketahui bila peneliti hanya melakukan observasi.

3.3.3. Dokumentasi

Bentuk dari dokumen beragam, mulai dari tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono. 2009: 240). Dokumentasi yang

dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan melampirkan foto kegiatan

pembelajaraniswa tunagrahita selama proses penelitian berlangsung. Dokumentasi
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dilakukan dengan tujuan mendukung kredibilitas hasil penelitian yang diperoleh

dari observasi dan wawancara.

3.3.4. Kepustakaan

Study pustaka adalah suatu cara pengumpulan data dan informasi denganbantuan

bermacam-macam materi yang terdapat diruangan perpustakaan, misalnya Koran,

catatan-catatan, dokumen dan sevagainya yang relevan dengan penelitian

(koentjaraningrat, 1997:8). Menurut hadari nawawi (2001:133) tehnik studi

pustaka dilaksanakan dengan cara mendaptkan sumber-sumber datayang diperoleh

dari perpustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku literature yang berkaitan

dengan maslaah yang diteliti.

Tehnik kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dnegan cara mempelajari

buku-buku dalam usaha untuk memperoleh beberapa teori maupun arguumen

yang dikemukakan oleh para ahli tekait dengan masalah yang diteliti.

3.4 Instrumen Penelitian

Kualitas dari hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas dari instrumen,

selain kualitas dari pengumpulan data. Instrumen penelitian dalam penelitian

kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Menurut Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2009:

223) “the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human.”Itu sebabnya

peneliti dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan human instrument.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,
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menilai analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya

(Sugiyono, 2009: 222)). Dalam rangka untuk memudahkan proses penelitian,

peneliti membuat instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman observasi

Sebelum kegiatan observasi dilaksanakan, peneliti perlu membuat pedoman

observasi untuk memudahkan peneliti saat berada di lapangan. Pedoman observasi

disusun berdasarkan kajian teori, digunakan untuk mengamati siswa dan guru.

Tabel 3.1. Kisi-kisi pedoman observasi pembelajaran tunagrahita

No Aspek yang diamati Sub aspek yang diamati

1 Komponen pelaksanaan

pembelajaran bagi tunagrahita

Materi yang diberikan kepada

siswa tunagrahita

Metode yang digunakan pada saat

pembelajaran bagi tunagrahita

Penggunaan media selama proses

pembelajaran bagi siswa

tunagrahita

2 Prinsip pembelajaran bagi

tunagrahita

Prinsip umum pembelajaran

Prinsip khusus pembelajaran

tunagrahita

3 Hambatan guru dalam

pembelajaran bagi tunagrahita

Hambatan dan faktor pendukung

4 Respon siswa Respon siswa selama pelaksanaan

pembelajaran berlangsung.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara disusun berdasarkan kajian teori. Pedoman wawancara

digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari siswa dan guru.
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a. Pedoman wawancara untuk guru

Wawancara dengan guru dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lebih

detail mengenai pelaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita di SMALB

Dharma Bhakti Dharma Pertiwi. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi komponen pelaksanaan pembelajaran

dan prinsip-prinsip pembelajaran.

Tabel 3.2. Kisi-kisi pedoman wawancara untuk guru

No Indikator

1. Identitas Guru

2. Lama Mengajar

3. Latar belakang pendidikan

4. Pelatihan untuk guru

5. Jumlah siswa

6. Jenis-jenis tuna grahita

7. System penerimaan siswa di SMALB

8. Pendekatan kepada siswa

9. Kurikulum yang digunakan

10. Model pembelajaran yang digunakan

11. Model yang paling tepat

12. Cara pengajaran

13. Durasi mengajar

14. Respon siswa

15. Penilaian dalam pembelajaran

16. Factor pendukung

17. Factor penghambat
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b. Pedoman wawancara untuk siswa tunagrahita

Selain wawancara terhadap guru, wawancara juga dilakukan dengan siswa

tunagrahita untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan

pembelajaran tunagrahita di SMALB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi

Tabel 3.3. Kisi-kisi pedoman wawancara untuk siswa tunagrahita

No Indikator

1. Respon siswa terhadap keterlaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita

3.5. Tehnik Analisis Data

Analisis artinya kajian untuk menguraikan dan menemukan keterkaitan logis antar

hal dan susunan keterkaitan tersebut. Keterkaitan logis antar hal dan susunan

keterkaitan dapat disebut memetakan. Singkatnya, menganalisis berarti mengkaji

dengan menguraikan dan memetakan (Suwignyo, 2002). Model yang digunakan

untuk melakukan itu semua dalam penelitian ini adalah metode analisis data

menurut Miles dan Huberman yaitu model analisis interaktif (interactive model of

analysis) (Moleong, 2007).

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles &

Huberman, 1992). Prosedur analisis data dalam penelitian ini akan berlangsung

sesuai dengan alur kegiatan analisis yang disarankan dalam model analisis

interaktif Miles dan Huberman.
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1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data

merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi,

pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang

tertulis lengkap dalam catatan lapangan (fieldnote). Proses ini berlangsung terus

sepanjang pelaksanaan penelitian (Sutopo, 2006). Dalam penelitian kualitatif data

dapat disederhanakan dan ditrasformasikan dalam aneka macam cara yaitu

melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan

dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Miles & Huberman, 1992).

Organisasi dan analisis data dalam studi fenomenologi ini menurut uraian

Creswell yang meringkas uraian Moustakas (dalam Santana, 2007) adalah dengan

(1) Horinalizing individual statement (horizonalisasi berbagai pernyataan), (2)

Creating meaning unit (pengkreasian unit-unit pemaknaan), (3) clustering themes

(pengelompokkan tema-tema), (4) advancing textual and structural description

(pengembangan deskripsi tekstual dan struktural), (5) and presenting an

integration of textual and structural description into an exhaustive description of

essential invariant structure (or essence) of the experience (dan pengintegrasian

penyajian berbagai deskripsi tekstual dan struktural pada kemendalaman deskripsi

struktur pengalaman invarian yang esensial). Proses ini berlangsung terus menerus

sampai laporan akhir penelitian siap untuk disusun (Sutopo, 2006)
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2. Penyajian Data

Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles &

Huberman, 1992). Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks

naratif, meskipun tidak menutup kemungkinan juga akan disajikan dalam bentuk

matriks, grafik, jarigan dan bagan (Miles & Huberman, 1992; Sutopo, 2006).

Semuanya dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat

dan dapat lebih dimengerti dalam bentuknya yang lebih kompak (Sutopo, 2006).

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Sejak permulaan pengumpulan data, penulis mulai mencari arti benda-benda,

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat

dibiarkan longgar, terbuka, dan skeptis. Mula-mula kesimpulan yang disediakan

belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan akhir tidak mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir.

Selama proses analisis berlangsung, kesimpulan-kesimpulan ini juga diverifikasi

(Miles & Huberman, 1992).

Verifikasi merupakan aktifitas pengulangan untuk tujuan pemantapan,

penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat dari pemikiran

kedua yang timbul melintas pada penulis pada waktu menulis sajian data dengan

melihat kembali sebentar pada catatan lapangan (Sutopo, 2006). Singkatnya,
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verifikasi merupakan pengujian kebenaran data penelitian, kekokohannya, dan

kecocokannya, atau dengan kata lain validitasnya (Miles & Huberman, 1992).

Ketiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri

merupakan proses siklus dan interaktif. Penulis harus siap bergerak di antara

empat ”sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak

bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian,  dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi data selama sisa waktu penelitiannya (Miles & Huberman, 1992).

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data dilakukan atas empat kriteria, yaitu derajat

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan

(dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2007).

Kredibilitas penelitian berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa

sehingga tingkat kepercayaannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada

kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kredibilitas dalam penelitian ini dapat

dilakukan dengan teknik triangulasi (Moleong, 2007).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain (Moleong, 2007). Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik

yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya

untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara

pandang (Sutopo, 2006).  Penelitian ini akan menggunakan kredibilitas penelitian

dengan teknik triangulasi sumber atau data. Triangulasi sumber mengarahkan
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peneliti agar didalam mengumpulkan data juga menggunakan beragam sumber

data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan

lebih mantap kebenarannya bilamana dipadukan dengan data sejenis yang

diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis atau

berbeda jenis (Sutopo, 2006). Triangulasi sumber dalam penelitian adalah untuk

memperoleh suatu data, peneliti akan menggunakan tiga sumber data, yaitu

informan, pendapat ahli, serta aktivitas atau perilaku. Sumber pertama diperoleh

langsung dari responden dan sumber kedua dari pendapat ahli. Data dari sumber

yang pertama diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan hasil

observasi aktivitas responden selama penelitian.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini tampak jelas dalam gambar 4  berikut:

Kriteria keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif.

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks

pengirim dan penerima (Moelong, 2007). Mengutip Stangl (1980), Sarantakos

(1993) menyampaikan bahwa dalam penelitian kualitatif validitas dicoba dicapai

tidak melalui manipulasi variabel, melainkan melalui orientasinya, dan upayanya

mendalami dunia empiris, dengan menggunakan metode paling cocok untuk

pengambilan dan analisis data. Konsep yang dipakai antara lain validitas

kumulatif, validitas komunikatif, validitas argumentatif, dan validitas ekologis.

Data

Wawancara

Kepustakaan

observasi
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Validitas kumulatif dicapai bila temuan dari studi-studi lain mengenai topik yang

sama menunjukkan hasil yang kurang lebih serupa. Validasi komunikatif

dilakukan melalui dikonfirmasikannya kembali data dan analisisnya kepada

responden penelitian. Validitas argumentatif tercapai bila presentasi temuan dan

kesimpulan dapat dibuktikan dengan melihat kembali ke data mentah. Validitas

ekologis menunjuk pada sejuah mana studi dilakukan pada kondisi alamiah dan

apa adanya (dalam Poerwandari, 2005).

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan dependenbility. Melalui

konstruk dependenbility peneliti memperhitungkan perubahan-perubahan yang

mungkin terjadi menyangkut fenomena yang diteliti, juga perubahan dalam desain

sebagai hasil dari pemahaman yang lebih mendalam tentang setting yang diteliti.

Peneliti menyadari kompleksitas konteks yang dihadapinya dengan menggunakan

desain dan strategi penelitian yang luwes. Peneliti berusaha mengkonsentrasikan

diri pada pencatatan rinci tentang fenomena yang diteliti, termasuk interrelasi

aspek-aspek yang berkait (Poerwandari, 2005).

Konfirmabilitas (confirmability) diusulkan untuk mengganti konsep tradisional

tentang objektivitas. Objektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang muncul

dari hubungan subjek-subjek yang berinteraksi. Karenanya, objektivitas dilihat

sebagai konsep inter-subjektivitas, terutama dalam kerangka ‘pemindahan’ dari

data yang subjektif ke arah generalisasi (data objektif).   Untuk peneliti kualitatif

lain, yang lebih penting adalah obyektivitas dalam pengertian transparansi, yakni

kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka proses dan elemen-elemen
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penelitianya, sehingga memungkinkan pihak lain melakukan penilain

(Poerwandari, 2005)
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan maka

dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran untuk

siswa tunagrahita di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma pertiwi ada beberapa hal

yang harus diperhatikan oleh guru adapun hal-hal tersebut adalah:

1. Terdapat 2 klasifikasi siswa di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi

Bandar lampung yaitu: Tunagrahita ringan/mampu didik dan tunagrahita

sedang/mampu latih

2. Selain pembelajaran dalam kelas, siswa di SMALB-C Dharma Bhakti

Dharma Pertiwi Bandar Lampung, juga diberikan keterampilan khusus

seperti, membuat sendal, membuat kesenian dari manik-manik dan

membatik.

3. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

SMALB-C tunagrahita sendiri para guru memakai 3 model

pembelajaranyaitu picture and picture, demotrasi dan ceramah+tanya

jawab.
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4. Media yang digunakan haruslah media yang konkrit, simple ,menarik dan

mudah digunakan.

5. Penguasaan kelas yang baik, karena di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma

Pertiwi belum ada pemisahan antara anak yang dikaterorikan sedang dan

ringan. Penguasaan kelas yang bagus sangatlah diperlukan agar para siswa

mampu menyerap pelajaran dengan baik.

6. Hasil assesmen sangatlah diperlukan. Hasil assesmen nantinya bisa

dijadikan sebagai acuan guru untuk membuat materi pelajaran terhadap

siswa dan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan siswa.

7. Evaluasi, dalam melakukan evaluasi terhadap siswa guru menyesuaikan

dengan kendala yang dialam isiswa.

8. Buku bahan pelajaran (paket mata pelajaran ) dari pemerintah untuk siswa

yang seriing terlambat.

9. Hambatan yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran adalah

sulitnya berkomunikasi dengan siswa, dikarenakan pencampuran antara

siswa tunagrahita antara kategor isedang dan ringan, serta kurangnya

tenaga pendidik.

5.2. Saran

Dari berbagai penelitian, peneliti mengemukakan beberapa saran ataupun

masukan berdasarkan temuan mengenai proses pembelajaran antara lain:

1. Penambahan ruang kelas bagi siswa agar siswa dapat di pisahkan anatra

yang dikategorikan ringan dan sedang
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2. Adanya GPK (Guru PendampingKhusus) bagi anak-anak yang belum bisa

baca tulis, agar nantinya siswa dapat mengejar kekurangannya.

3. Disediakan psikolog untuk mengadakan evaluasi dan assesmen setiap

periode.

4. Penambahan tenaga pendidik yang kompeten.

5. Pemberian fasilitas terapi untuk siswa agar membantu memperlancar

proses pembelajaran.

6. Pelatihan untuk guru agar penangan anak lebih maksimal.

7. Pelatihan parenting untuk orang tua dalam menghadapi anak.

8. Untuk semua guru di SMALB-C Dharma Bhakti Dharma pertiwi kami

haturkan terima kasih, betapa besar jasamu tanpa lelah dan pamrih penuh

semangat, bersabar dan telaten dalam mengajar siswa/siswi berkebutuhan

khusus. Berkat engkau anak anak mengerti aksara, ,paham logika, serta

bahasa. Berkat engkau anak anak tidak lagi dipandang sebelah mata.

Dengan keyakinanmu bahwa anak anak tersebut adalah anak anak yang

berguna, meskipun dengan keterbatasan yang sisw ameiliki engkau masih

berjuang untuk mendidik, mengajar dan membimbing sampai anak itu bisa

menjadi manusia yang berguna. Semoga bapak/ibu guru SMALB-C

Dharma Bhakti Dharma Pertiwi senantiasa diberi kesehatan agar optimal

dalam membimbing mereka. Engkau adalah harapan dan masa depan

untuk anak anak. Engkau adalah pahlawan yang tidak mendapatkan tanda

jasa, semogas egala amalmu senantiasa di bala soleh Allah S.W.T dengan
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kebaikan. Salam hormat kami untuk para guru SMALB-C Dharma Bhakti

Dharma Pertiwi.

9. Kepada orang tua siswa sungguh mulia dan luar biasa dirimu mau menjaga

titipin dari Allah S.W.T dengan kesabaran, kasih sayang dan ketekunan

merawat mereka dari kecil hingga dewasa ini tanpa kekurangan. Semoga

jerih payah selama merawat mereka dibalas oleh Allah S.W.T.

10. Kepada siswa/siswi SMALB-C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, dengan

segala keterbatasan yang kalian miliki kalian selalu bersemangat dalam

menuntut ilmu, semoga ilmu yang kalian dapat kan bermanfaat baik untuk

diri sendiri dan orang lain.

11. Terima kasih kepada kepala sekolah telah mnegijinkan peneliti untuk

meneliti di SMALB-C. selain terselesaikannya skripsi in ipenelitipun

mendapatkan pelajaran yang banyak bersama bapak/ibu guru, siswa dan

orang tua siswa, yang intinya kita harus semangat dalam menjalani

kehidupan dan banyak bersyukur dengan apa yang selama ini kita punya.

Banyak orang-orang diluarsana yang memiliki kekurangan namun masih

semangat dan selalu bersyukur dengan kekurangan yang mereka miliki.
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