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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

 Pada bagian awal paparan data penelitian ini disajikan terlebih dahulu 

gambaran tentang kondisi di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar lampung 

pada tahun 2015. PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung mempunyai 

visi “Terwujudnya sekolah anak berkhebutuhan khusus yang dapat mendidik 

anak berahlak mulia, pintar, kreatif, dan mandir”. 

 Dalam rangka mewujudkan visi di atas, misi yang diembanPKBM 

Testebelles Mata Hati Bandar Lampungsebagai berikut:  

1. Meningkatkan ketrampilan dan keterjangkauan layanan pendidikan khusus 

2. Menciptakan dan mengembangkan pembelajaran khusus dan terpadu sesuai 

dengan kemampuan, kemandirian yang bermakna bagi masa depan anak 

3.Meningkatkan kualitas mutu dan relevansi layanan pendidikan anak 

berkhebutuhan khusus untuk membentuk anak berahlak mulia, pintar, 

kreatif dan mandiri 

4.Meningkatkn kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan anak 

berkhebutuhan khusus. 

 

PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampungmerupakan 

penyelenggara program pendidikan anak berkhebutuhan khusus di Bandar 

Lampung yang dimulai pada tahun 2010. Sebagai penyelenggara pendidikan 

anak berkhebutuhan khusus, PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung 

tempat belajar peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama 
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dengan peserta didik lainnya dalam satu program pendidikan formal maupun 

nonformal. Peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di PKBM Testebelles 

Mata Hati Bandar Lampungmempunyai keterbatasan yang berbeda-beda. 

 

 

Tabel 4 

Data siswa PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung 

Tahun 2015-2016 

 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 31 siswa 

2 Perempuan 7 siswa 

 Jumlah 38 siswa 

 

 

Pada tabel di atas,jika dilihat dari jenis kelamin tahun pelajaran 

2015/2016 jumlah peserta didik berjumlah 38 siswa. Dari jumlah ini 

peserta didik yang diidentifikasi memerlukan layanan pendidikan anak 

berkhebutuhan khusus,pembelajaran di PKBM Testebelles Mata Hatipada 

pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Dengan jam yang berjam yang berbeda, 

ada yang 2 jam, 4 jam dan 8 jam setiap harinya senin – jumat. 

 

 

 

 

Tabel 5 

Data Guru PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung 

2016-2017 

 

No  Nama Guru  Lulusan Kode 

1. Ancilla Hernani S.E. Psi.M.Pd S2 Kepala 

sekolah/ 
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Psikolog 

2. Leony desliawati natadiharja M.Si 

Psi 

S2 Wakil kepala 

sekolah 

3 Berta entika putrid S.Pd SI Guru  

4. Yulita Adriani S.pd S1 Guru  

5 Septini Adriani Panjaitan  Mahasiswa Guru 

6 Sinta Widyawati S.Pd S1 Guru 

7  Santavia nia Charolin Mahasiswa  Guru 

8. Lisa juliani S.Pd S1 Guru 

9 Desi yuliana S.Pd S1 Guru 

10 Wanti S Togotorap  D1 

Keperawatan 

Guru 

11 Bagus jamaludin Mahasiswa  Guru 

12 Heppy mutiara indah Mahasiswa Guru 

13 Siti halimah S.Pd S1 Guru 

14 Miftahul Jannah mahasiswa Guru 

15 Iis sugiarti D3 Guru 

16 Serla novita S.Pd.I S1 Guru 

17 Wahyudi Pratama D1 Komputer Guru 

18 Kurnia Wulandari S.Pd S1 Guru 

19 Natalia wilianti S.Pd S1 Guru 

20 Masayu oki asaningtyas S.Pd S1 Guru 

 

Dari tabel di atas jika di lihat  dapat dipersentasekan jumlah guru 

20 orang. Sedangkan dari tingkat pendidikan, jumlah guru yang memiliki 
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tingkat pendidikan Strata 1 (S1) adalah 10 orang guru yang memiliki 

tingkat pendidikan Diploma III (DIII) adalah 1 orang yang memiliki 

tingkat pendidikan diploma I (D1) Adalah 2 orang sedangkan yang masih 

menempuh pendidikan ( Mahasiswa) adalah 5 orang  . Kaitan dengan 

pelaksanaan Manajemen pembelajaran semua guru sudah pernah 

mengikuti sosialisai dan pelatihan pelayanan terhadap anak berkhebutuhan 

khusus. 

Mata pelajaran yang diberikan pada kepada anak-anak 

berkhebutuhan khusus dengan diagnose berbeda-beda, seperti Akademik, 

Prilaku , Kemandirian atau Ketrampilan, terapi Wicara, Fisioterapi, 

Okupasi, Sensor Integrasi, Kurang Konsentrasi dan lain-lain.  

PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung  beralamat di Jalan  

Mawar No 28 Rawa Laut, Tanjung Karang Bandar Lampung Kode Pos 

35121. Mempunyai visi“Terwujudnya sekolah anak berkhebutuhan khusus 

yang dapat mendidik anak berahlak mulia, pintar, kreatif, dan mandir”. 

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, misi yang diemban PKBM 

Testebelles Mata Hati Bandar Lampung  sebagai berikut:  

1.Meningkatkan ketrampilan dan keterjangkauan layanan pendidikan 

khusus 

2. Menciptakan dan mengembangkan pembelajaran khusus dan terpadu 

sesuai dengan kemampuan, kemandirian yang bermakna bagi masa 

depan anak 
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3.Meningkatkan kualitas mutu dan relevansi layanan pendidikan anak 

berkhebutuhan khusus untuk membentuk anak berahlak mulia, pintar, 

kreatif dan mandiri 

4.Meningkatkn kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan anak 

berkhebutuhan khusus. 

 

PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung merupakan 

penyelenggara program pendidikan Anak berkhebutuhan Khusus di 

Bandar Lampung. Sebagai penyelenggara pendidikan anak berkhebutuhan 

khusus, PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung menerima peserta 

didik berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama dengan peserta 

didik lainnya dalam satu program pendidikan.  

 

 

 

 

 

Tabel 6 

Jadwal Kegiatan di PKBM Testebelles Mata Hati B.Lampung 

Tahun Pelajaran 2015-2016 

 

 

1  

 

Jadwal kegiatan 

sekolah dan terapi 2 

jam (pagi 08.00-

10.00) 

 

Waktu 

 

 

Kegiatan 

 

08.00-08. 15 Senam  

08.15-08.30 Sensor Integrasi 

08.30-09.30 One on one atau 

klasikal 

Oo9.30-10.00 Makan snack, terapi 
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makan, sosialisasi, 

dan toilet traning 

2  

Jadwal kegiatan 

sekolah dan terapi 2 

jam (pagi 

10.00.12.00) 

 

Waktu 

 

 

Kegiatan 

10.00-10.20 Sensor Integrasi  

10.20-11.30 One on one dan 

klasikal 

11.30-12.00 Makan snack, terapi 

makan, sosialisasi 

dan toilet traning 

3  

Jadwal kegiatan 

sekolah dan terapi 2 

jam (pagi 

13.00.15.00) 

 

Waktu 

 

 

Kegiatan 

13.00-13.15 Senam 

13.15-13.30 Sensor Integrasi 

13.30-14.30 One on one dan 

klasikal 

14.30-15.00 Makan snack, terapi 

makan dan toilet 

traning 

4  

Jadwal kegiatan 

sekolah dan terapi 2 

jam (pagi 

15.00.17.00) 

 

Waktu 

 

 

Kegiatan 

15.00-15.20 Sensor Integrasi 

15.20-16.30 One on one dan 

klasikal 

16.30-17.00 Makan snack, terapi 

makan dan toilet 

traning 

5  

Jadwal kegiatan 

sekolah dan terapi 4 

jam (pagi 08.00-12.00 

siang) 

 

Waktu 

 

 

Kegiatan 

08.00-08.15 Senam 

08.15-0830 Sensor Integrasi 

08.30-11.15 One on one atau 

klasikal 

11.15-12.00 Makan snack, terapi 

makan dan toilet 

traning 

 

Dari tabel di atas bahwa Pembelajaran di Mata Hati berbeda-beda 

waktu pembelajarannya, seperti paket 2 jam pagi, paket 2 jam siang, paket 
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2 jam sore dan paket 4 jam pagi sampai siang. Namun program atau 

pelajaran yang diberikan tetap sama di sesuaikan dengan kemampuan dan 

kebutuhan anak .  

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dilihat 

hasil temuan penelitian dalam beberapa komponen  yaitu: 

1. Manajemen Perencanaan Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan 

Khusus di PKBM Testebelles Mata Hati B.Lampung 

PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung, sebagai 

penyelenggara pendidikan anak-anak berkhebutuhan khusus tentu 

memiliki peserta yang berbeda-beda anatara satu dengan yang lain, maka 

mata pelajaran yang diberikan juga berbeda antara satu dengan yang lain. 

Kurikulum yang digunakan di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar 

Lampung adalah kurikulum yang di modifikasi sendiri yang disesuaikan 

dengan kebutuhan anak dengan mengingat usia mental mereka yang tidak 

sesuai dengan usia fisik merka. 

 “Kurikulum yang digunakan kurikulum yang modifikasi sendiri. karena 

siswa anak berkhebutuhan khusus berbeda-beda satu dengan yang lain, 

kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan mengingat 

usia mental mereka yang tidak sesuai dengan usia fisik mereka.  

Kurikulum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. 

Guru dan psikologi menentukan anak mengambil mata pelajaran apa dan 

jam berapa yang akan disesuaikan dengan kebutuhan anak”.
1
  

  

 

Guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus juga menyatakan 

pendapat yang sama, yaitu: 

                                                 
1
 Wawancara dengan ibu Ancilla Hernani sebagai psikolog pada tanggal 2 mei 2016 
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“Kurikulum yang digunakan kurikulum yang dimodifikasi sendiri. 

Dikarnakan anak-anak berbeda antara satu dengan yang lain. Anak yang 

satu membutuhkan terapi dasar dan sensor integrasi sedangkan anak yang 

satu lagi membutuhkan terapi wicara dan terapi prilaku”.  
2
 

 

 

Guru 1 menyatakan pendapat yang sama bahwa kurikulum yang 

digunakan modifikasi sendiri. 

“Berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan anak dengan metode yang 

berbeda-beda. Dikarnakan anak satu berbeda dengan anak yang lain, dan 

setiap anak mengambil mata pelajaran di tentukan oleh guru dan 

psikolog”.
3
  

 

 

 

 

 

Guru 2 menyatakan pendapatnya: 

“kurikulum di modifikasi sendiri.ditentukan dengan kebutuhan anak maka 

akan disesuaikan dengan mata pelajarannya, serta metode yang beraneka 

ragam, dikarnakan anak-anak cepat bosan . Jadi mata pelajaran di tentukan 

oleh guru dan psikologi. 
4
  

 

 

Orang tua siswa menyatakan mereka menyerahkan kepada guru dan 

psikolog mengenai kurikulum yang diajarkan kepada semua siswa. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara berikut ini: 

 

“Wah kalau itu saya serahkan kepada guru saja mbk, saya gak ngerti. Yang 

penting anak-anak bisa belajar dengan senang, mereka bisa, udah itu aja. 

Guru lebih paham tentang itu”. 
5
 

 

 

                                                 
2
 Wawancara dengan ibu Berta Entika Putri sebgai Guru  pada tanggal 2 mei 2016 

3
 Wawancara dengan ibu iis sugiarti sebagai guru pada tanggal 2 mei 2016 

4
 Wawancara dengan wali murid 1pada tanggal 3 mei 2016 

5
 Wawancara dengan wali murid 2pada tanggal 3 mei 2016 
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“Tidak ada, kalau saya sendiri tergantung gimana gurunya aja. Mereka 

yang mengerti itu. Kalau saya paling lihat buku anak, mereka sedang 

belajar apa, ada PR atau gak paling itu yang saya periksa. Kalau saya bisa 

saya ajarin”. 
6
 

 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap pembelajaran di kelas menunjukkan 

bahwa guru menggunakan kurikulum yang di modifikasi sendiri dan 

menggunakan silabus dan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dengan 

mengingat usia mental mereka yang tidak sesuai dengan usia fisik mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

modifikasi sendiri yang ditentukan oleh guru dan psikolog dengan melihat 

kemampuan anak itu sendiri.  

Tabel 7 

Manajemen Perencanaan Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus 

di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung 

 

 

KOMPONEN KEADAAN 

Manajemen Perancangan 

kurikulum 

Kurikulum yang di modifikasi sendiri dengan 

melihat silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Program dengan mengingat usia mental 

mereka yang tidak sesuai dengan usia fisik 

mereka. Guru dan pihak pembuat Program 

merancang standar kompetensi dengan 

mengacu pada deteksi tumbuh kembang anak 

dan balita pada umumnya.  

 

Manajemen perencanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan 

khusus di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan bahwa: 

                                                 
6
 Wawancara dengan wali murid 3 pada tanggal 3 mei 2016 
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1. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang di modifikasi sendiri, 

setiap anak berbeda program yang diberikan dengan melihat usia mental 

mereka tidak sama dengan usia fisik mereka. Program yang diberikan 

kepada peserta didik harus melalui tahap observasi dan assesment psikolog 

tumbuh kembang anak dengan melihat pedoman deteksi tumbuh kembang 

anak dan balita umumnya.     

2. Guru telah menyiapkan rencana pembelajaran sebelum proses belajar 

mengajar di kelas. Rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru antara lain 

metode yang digunakan, bahan atau materi yang ingin disampaikan, media 

belajar yang akan digunakan oleh guru pada saat mengajar, dan penilaian 

yang akan dilakukan oleh guru dengan wali murid selama satu bulan sekali 

sedangkan psikolog dengan wali murid pertiga bulan sekali dengan 

mengevaluasi program yang diberikan. 

3. Materi yang disampaikan guru di kelas berbeda-beda dari anak satu 

dengan anak lainnya, dan cara pembelajaran terhadap anak juga berbeda-

beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Jika peserta didik tidak 

merespon apa yang di berikan maka anak mendapatkan metode 

pembelajaran dasar dimana guru akan memberikan metode prompts 

(bantuan). 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus  di PKBM 

Testebelles Mata Hati Bandar Lampung. 

 

Pelaksanaan pembelajaran di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar 

Lampung. Sudah menunjukkan proses pembelajaran yang menghargai 
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perbedaan setiap individu, metode yang digunakan oleh guru pada saat 

mengajar di kelas berbeda anatara anak satu dengan anak yang lain, seperti 

anak autis yang satu dengan yang lain dan anak hiperaktif yang satu 

dengan anak hiperaktif yang lain. dan pelaksanaan pembelajaran di Mata 

Hati adalah one on one dan klasikal dimana setiap anak harus belajar one 

on one terlebih dahulu setalah di lakukan observasi apakah anak sudah 

mencapai standar untuk klasikal maka anak dimasukan di kelas klasikal. 

Program pembelajaran anak berkhebutuhan khusus berbeda  anatara anak 

satu dengan anak lainnya.  Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan 

psikolog berikut ini: 

“Pelaksanaan pembelajaran di kelas diawali dengan guru mengobservasi 

anak, lalu ditentukan program atau terapi apa yang anak butuhkan dengan 

melihat deteksi tumbuh kembang anak dan balita pada umumnya lalu 

mendiskusikan dengan psikolog dan manajemen serta guru. Program 

apakah yang akan di berikan terlebih dahulu. Dikarnakan Setiap anak 

berbeda-beda cara pembelajarannya, metodenya, termasuk 

programnya.setiap program akan di berikan selama satu bulan penuh 

dengan program yang sama dan maksimal dalam waktu tiga bulan”.
7
 

 

Bagaimana proses pembelajaran di kelas anak berkhebutuhan khusus juga 

dapat dilihat dari hasil wawancara dengan dua orang guru berikut ini. 

 

 “Pelaksanaannya sebelum pembelajaran guru menentukan program apa 

yang akan diberikan keanak tersebut, contohnya anak-anak autis pertiga 

bulan pertama diberikan terapi dasar dan sensor integrai untuk melatih 

kepatuhan dan kontak mata dan keseimbangan gerak tubuh dll. lalu bulan 

berikutnya diganti dengan program lainnya seperti terapi wicara dan 

sensor integrasi  sedangkan anak-anak hiperaktif biasanya di berikan terapi 

prilaku dan sensor integrasi dan anak yang lain yang didiagnosa hiperaktif 

                                                 
7
 psikolog .Op.Cit  
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akan berbeda programnya dengan anak sebelumnya, dikarnakan anak 

berkhebutuhan khusus berbeda-beda”. 
8
 

 

 “Pelaksanaan berdasarkan program  yang saya buat. Misalnya ada anak 

autis yang belum bias berbicara maka saya berikaan  terapi wicara jika 

kepatuhan sudah cukup baik dan sensor integrsi dan ada anak autis yang 

saya berikan program terapi dasar dan sensor integrasi di karnakan 

kepatuhan dan kontak matanya perlu diarahkan terlebih dahulu. Kita 

evaluasi setiap bulan dengan orang tua dan pertigabulan kita evaluasi 

dengan psikolog”.
9
 

 

 

Orang tua siswa menyatakan harapannya agar proses pembelajaran 

berjalan dengan efektif dan anak berkhebutuhan khusus dapat mandiri dan 

memiliki harapan untuk belajar dan interaksi seperti dengan anak-anak 

normal lainnya yang tidak ada kendalanya 

Orang tua 1 menyatakan pendapatnya: 

“saya berharap anak saya dapat mengerti dan dapat interaksi dengan orang 

disekelilingnya dan dapat mandiri seperti anak-anak lainnya.”.  

 

Sedangkan orang tua 2 berpendapat bahwa: 

 

“Saya perhatikan cukup bagus, gurunya telaten mendidik anak-anak. 

Dikarnakan anak-anak seperti ini moodnya naik turun, dan saya juga 

terkadang kualahan mendidiknya. Senengnya saat anak ada progresnya 

dan guru-guru di sini selalu memeberikan PR di rumah supaya orang 

tuanya dapat memperaktekakn dirumah agar progresnya berjalan dengan 

konsisten”. 
10

 

 

 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada proses pembelajaran di kelas 

anak berkhebutuhan khusus menunjukkan bahwa guru telah melakukan 

perencanaan kegiatan pembelajaran, seperti program yang berbeda-beda 

anatara anak berkhebutuhan khusus yang satu dengan yang lain. Pada 

                                                 
8
 Wwancara dengan ibu Miftahul Jannah sebagai guru 1 pada tanggal 4 mei 2016 

9
 Wawancara dengan ibu Siti Halimah sebagai guru 2 pada tanggal 4 mei 2016 

10
 Wawancara dengan wali murid pada tanggal 4 mei 2016 



104 

 

pelaksanaan pembelajaran guru telah memberikan program yang sesuai 

dengan kebutuhan serta kemampuan anak dengan pedoman deteksi 

tumbuh kembang anak dan balita pada umunya dan melakukan penguatan 

terhadap siswa dengan memberikan bimbingan dan melibatkan siswa agar 

lebih aktif, dan guru telah menggunakan media belajar untuk 

menyampaikan materi dan metode yang menyesuaikan kemampuan anak-

anak.  Dokumen yang digunakan oeleh peneliti dalam  mendapatkan 

informasi proses pembelajaran adalah silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Program (RPP). 

 

Tabel 8 

Pelaksanaan Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus 

di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung. 

 

KOMPONEN KEADAAN 

Proses pembelajaran Proses pembelajaran yang dilakukan Anak 

Berkebutuhan Khusus meliputi perencanaan 

pembelajaran telah disesuaikan dengan kebutuhan anak 

seperti pengelolaan kelas dan penggunaan bahan ajar, 

pelaksanaan pembelajaran dan program yang diberikan 

dengan pendekatan khusus dan metode khusus 

dikarnakan setiap anak satu dengan anak yang lain 

berbeda kemampuan dan kebutuhan serta melihat 

pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak umumnya. 

Dimana  mengingat usia mental mereka yang tidak 

sesuai dengan usia fisik mereka. Serta proses 

pembelajaran nya adalah one on one dan klasikal. 

Namun untuk mencapai kelas klasikal harus mencapai 

standar kompetensi kelas one on one terlebih dahulu. 

Dikarnakan setiap anak harus mengikuti kelas one on 

one. Untuk proses pembelajarannya seperti program one 

on one nya terapi dasar, dimana anak harus patuh saat di 

instruksikan dan dapat efektif dapat dimasukan kedalam 

kelas klasikal. Dan program yang dibeikan akan di 

evaluasi minimal satu bulan sekali dengan guru dan 

wali murid dan tiga bulan sekali dengan wali murid dan 
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psikolog. Jika program telah tercapai maka dapat 

digantikan program selanjutnya. Dan tetap akan 

diobservasi kembali dengan guru serta manajemen dan 

psikolog.  

  Pelaksanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus di PKBM 

Testebelles Mata Hati Bandar Lampung. berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa: 

1. Proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik satu dengan 

peserta didik yang lainnya berbeda-beda. Mengingat usia mental mereka 

tidak sama dengan usia fisik mereka.  Proses pembelajaran yang di 

berikan seperti berkomunikasi dengan cara verbal dan non verbal, 

memberikan tugas atau instruksi, dengan cara prompts (bantuan),dan 

modeling. Dimana guru lebih aktif dalam proses pembelajaran untuk 

memeberikan stimulus kepada peserta didik supaya peserta didik 

merespon apa yang lakukan oleh guru.   

2. Guru telah menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan 

materi kepada peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru sesuai materi yang disampaikan dan telah sesuai dengan 

perencanaan guru yang telah dituliskan dalam RPP (Rencana 

pelaksanaan Program). 

3. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh guru berbeda-beda dilihat 

dari peserta didik itu sendiri setelah melakukan assessment dan 

observasi.  

4. Kelas yang memperoleh program one on one akan mendapatkan kelas 

one on one dimana hanya ada satu pesrta didik dan satu guru dengan 
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program yang di buat oleh guru. Sedangkan yang dimaksud kelas klasikal 

adalah kelas transisi dari kelas one on one keklasikal. Dan klasikal 

terbagi menjadi dua yaitu kelas klasikal kecil dan kelas klasikal besar 

dimana anak-anak yang sudah mencapai standar kelas one on one dapat 

mengikuti kelas klasikal yang berfungsi untuk menstimulus peserta didik 

untuk sekolah kejenjang selanjutnya.   

 

3. Evaluasi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus di PKBM 

Testebelles Mata Hati Bandar Lampung 

 

Proses evaluasi dan penilaian di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar 

Lampung. Dengan cara melihat program apakah anak sudah dapat 

menjalankan program dengan baik atau belum, seperti anak mengambil 

program terapi dasar, apakah anak sudah cukup baik dalam program 

kepatuhan dasar seperti anak sudah dapat di instruksi dan imitasi gerak dan 

suara dan sudah cukup baik dalam kontak mata saat di panggil mau 

melihat sumber suara. Dan pengevaluasian dan penilaian dilakukan setiap 

satu bulan sekali dengan guru masing-masing dan pertiga bulan dengan 

psikolog dengan catatan dari guru”.
11

 

 

Proses penilaian yang dilakukan terhadap anak berkhebutuhan khusus 

dapat dilihat dari progres anak, hal ini sesuai dengan pendapat  guru kelas 

yang mengajar anak berkhebutuhan khusus menyatakan bahwa: 

 

“Penilaian untuk anak berkhebutughan khusus dengan melihat programnya 

apakah anak itu sudah dapoat melakukan dengan mandiri ataukah msih di 

bantu, jika masih dibantu maka materp atau programnya peru di ulang 

kembali bulan depan sampai anak imandiri dan konsisten. Penilaian 

dilakukan satu bulan sekali dengan guru dan pertiga bulan sekali dengan 

psikolog”. 
12

 

 

Guru 2 berpendapat bahwa: 

 

                                                 
11

Psikolog.Op.Cit 
12

 Wawancara dengan wali murid pada tanggal 4mei 2016 
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“Penilaian yang kami lakukan terhadap anak berkhebutuhan khusus dpat 

dilihat dari program yang diberikan apakah sudah berjalan dengan cukup 

baik ataukah belum, jika belum maka diulang kembali programnya jika 

sudah konsisten maka dig anti dengan program lainnya. 
13

 

 

 

Observasi terhadap proses pengevaluasian dan penilaian dilakukan oleh 

guru dan psikolog apakah program yang diberikan sudah berjalan dengan 

mandiri dan konsisten, jika anak sudah dapat melakukan dengan baik 

maka program diganti dengan program lainnya. 

 

Tabel 9 

Evaluasi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus 

PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung 

 

KOMPONEN KEADAAN 

PenilaianProses 

Pembelajaran 

Proses penilaian yang dilakukan dengan 

mengevaluasi apakah program yang diberikan 

berjalan dengan lancar atau terdapat kendala. 

Evaluasi dilakukan dengan cara melihat program 

apa saja yang di berikan dan melakukan observasi 

terhadap peserta didik. Pengevaluasian di lakukan 

satu bulan sekali dengan wali murid dan guru 

dengan memberikan catatan selama satu bulan, 

dan evaluasi di lakukan lagi selama tiga bulan 

sekali dengan wali murid dan psikolog dengan 

catatan yang sudah di evalausi dengan guru, lalu 

psikolog mengevaluasi kembali dengan melihat 

catetan dan berinteraksi langsung dengan peserta 

didik. Jika program yang di lakukann berjalan 

dengan efektif maka program dapat dig anti 

dengan program baru jika ada beberapa program 

yang masih belum berjalan efektif maka program 

sebelumnya akan di ulangi lagi di bulan 

selanjutnya sampai peserta didik tercapai 

programnya.   

 

                                                 
13

 Wawancara dengan guru Natalia wiliam pada tanggal 4 mei 2016 
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Proses penilaian atau evaluasi pembelajaran  pada anak berkebutuhan 

khusus di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan bahwa: 

1. Proses penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik adalah 

pengevaluasian satu bulan dengan wali murid dan pertiga bulan sekali 

psikolog dengan wali murid. Dengan melihat program yang diberikan dan 

melihat pencapaian program dan pengevaluasian kembali mengenai 

program dan kemampuan pesrta didik. 

2. Pada saat menetapkan standar penilaian menggunakan KKM yang yang 

telah di modifikasi sendiri dengan melihat pedoman deteksi dini tumbuh 

kembang anak dan balita.  

3. Sistem pelaporan hasil belajar peserta didik berlaku secara umum untuk 

semua peserta didik. Setiap satu bulan sekali guru dengan wali murid dan 

pertiga bulan sekali wali urid dengan psikolog dengan memberikan hasil 

evaluasi yang berbentuk deskripsi dan dokumentasi.   

 

C. Analisis Penelitian 

Peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian Manajemen 

Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus di di PKBM Testebelles Mata 

Hati Bandar Lampung. Adapun cakupan bahasan yang akan dideskripsikan 

adalah: (1) Manajemen perencanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung, (2) Manajemen 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di PKBM Testebelles 
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Mata Hati Bandar Lampung, (3) Manajemen evaluasi pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung.  

 

 

1. Manajemen Perencanaan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 

diPKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung 

 

Model pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus 

memperhatikan prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum 

pembelajaran meliputi motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, 

belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, dan prinsip 

memecahkan masalah. Prinsip umum ini dijalankan ketika anak 

berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak reguler dalam 

satu kelas sekolah umum. Baik anak reguler maupun anak berkebutuhan 

khusus mendapatkan program pembelajaran yang sama. Prinsip khusus 

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik 

berkebutuhan khusus. Prinsip khusus ini dijalankan ketika peserta didik 

berkebutuhan khusus membutuhkan pembelajaran individual melalui 

Program Pembelajaran Individual. 

Kurikulum yang digunakan oleh PKBM Testebelles Mata Hati 

Bandar Lampung adalah kurikulum yang di modifikasi sendiri. Dimana 

program yang di buat berbeda-beda anatara satu anak dengan anak yang  

lain yang dinamakan Rencana pelaksanaan Program (RPP). dikaranakan 

usia fisik mereka tidak sama dengan usia mental mereka. Kuikulum yang 



110 

 

di buat dengan melihat pedoman deteksi tumbuh kembang anak dan balita. 

Guru dan pihak manajemen pembuat program untuk peserta didik melalui 

observasi. 

Guru telah menyiapkan rencana pembelajaran yang telah di buat 

oleh manajemennya sebelum proses belajar mengajar di kelas. Rencana 

pembelajaran yang dibuat oleh guru antara lain metode yang digunakan, 

bahan atau materi yang ingin disampaikan, media belajar yang akan 

digunakan oleh guru pada saat mengajar, dan penilaian yang akan 

dilakukan setiap satu bulan sekali dengan guru atau pertiga bulan sekali 

dengan psikolog. Materi yang disampaikan guru di kelas akan terus di 

ulang sampai anak berkhebutuhan khusus konsisten dan mandiri . 

Pengembangan kurikulum menjadi program pembelajaran di kelas dan  

melibatkan pihak-pihak yang terkait. Guru kelas merancang program 

pembelajaran yang dilaksanakan dan melibatkan  psikolog, manajemen 

dan orang tua. 

Kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus harus 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa juga terlihat dari hal-hal 

yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menetapkan isi 

kurikulum, menurut Rusman adalah: 1) tingkat kematangan siswa (sesuai 

dengan tahap-tahap perkembangan dan kematangan siswa), 2) tingkat 

pengalaman anak, dan 3) taraf kesulitan materi, yaitu disusun dari yang 

konkret menuju yang abstrak, dari yang mudah menuju ke yang susah, dari 

sederhana menuju ke yang kompleks. Tingkat kematangan anak 
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berkebutuhan khusus yang tidak sama dengan anak-anak lainnya tentu 

mengharuskan guru menyesuaikan dengan kemampuan siswa. 
14

 

Model pengembangan kurikulum dalam buku Pedoman 

Penyelenggaraan Inklusi  Direktorat PSLB: 

a. Model Kurikulum Reguler  

Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus 

mengikuti kurikulum reguler sama seperti peserta didik lainnya di 

dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan 

kepada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan 

belajarnya. 

b. Model Kurikulum Reguler Dengan Modifikasi 

Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi 

pembelajran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya 

dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik lainnya. Di dalam 

model ini bisa terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang 

memiliki program pembelajaran berdasarkan kurikulum reguler dan 

program pembelajaran individual (PPI). Misal seorang peserta didik 

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 

                                                 
14

 Rusman. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, hlm 30 
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pengembang yang melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran, guru 

pembimbing 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 

berdasarkan kurikulum reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus 

seperti ini dapat dikembangkan belajarnya denngan menggunakan PPI 

dalam setting kelas reguler sehingga mereka bisa mengikuti proses 

belajar sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhannya. 

Berdasarkan model pengembangan kurikulum di atas terlihat 

bahwa di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung menggunakan 

model pengembangan kurikulum yang   Terakhir yaitu Model 

Kurikulum PPI (Program Pendidikan Individu )yaitu kurikulum yang di 

Modifikasi sendiri. Untuk mencapai program yang diberikan terhadap 

peserta didik perlu  adanya modifikasi kurikulum dengan melihat fase 

perkembangan dan kebutuhan peserta didik.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di PKBM 

Testebelles Mata Hati Bandar Lampung  

 

Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh guru di PKBM 

Testebelles Mata Hati Bandar Lampung mulai dari perencanaan 

kegiatan belajar mengajar. Perencanaan yang dilakukan oleh guru 

meliputi: pertama, merencanakan pengelolaan kelas dengan 

menempatkan peserta didik autisme dan hiperaktif untuk menetapkan 
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kelas one on one dan klasikal. Kedua, guru merencanakan metode yang 

akan digunakan pada saat mengajar di kelas, menyiapkan materi yang 

akan disampaikan, menyiapkan media belajar yang akan digunakan 

dalam menyampaikan materi, dan menyiapkan pengevaluasian untuk 

mengatuhi pemahaman peserta didik terhadapmateri.  

 Selanjutnya guru melaksanakan kegiatan belalajar mengajar 

dikelas, guru menyajikan materi kepada peserta didik dengan metode, 

bahan ajar, media ajar, yang direncanakan sebelumnya. Dan metode 

yang digunakan oleh guru bervariatif, guru melihat dari kemampuan 

dan pemahaman peserta didik. Seperti metode komunikasi, instruksi, 

prompts (banuan) verbal dan non verbal, modeling . Setiap program 

akan diobservasi apakah peserta didik sudah konsisten atau belum 

konsisten untuk mengetahui pemahaman peserta didika terhadap materi 

yang diberikan.   

Rancangan pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam 

mengajar kelas inklusi menurut buku Pedoman Penyelenggaraan 

Inklusi  Direktorat PSLB
15

  

1. Merencanakan Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Merencanakan pengelolaan kelas 

b. Merencanakan pengorganisasan bahan 

c. Merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar 

d. Merencanakan penggunaan sumber belajar  

e. Merencanakan penilaian 

 

2. Melaksanakan Kegiatan belajar Mengajar  

                                                 
15

 Direktorat PSLB, 2004. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Khusus: 

Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Dirjendikdasmen.hlm 5-6 
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a. Menyajikan materi/bahan pelajaran  

b. Mengimplementasikan metode, sumber belajar dan bahan latihan 

yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakterisitik siswa, serta 

sesuai dengan tujuan pembelajaran  

c. Mendorong siswa untuk terlihat secara aktif  

d. Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya 

dalam kehidupan  

e. Mengelola waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran. 

 

3. Membina Hubungan Antarpribadi 

a. Bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa  

b. Menampilkan kegairahan dan kesungguhan 

c. Mengelola interaksi antarpribadi 

 

4. Melaksanakan Evaluasi  

a. Melakukan penilaian selama kegiatan belajar-mengajar 

berlangsung, baik secara lisan tertulis, maupun melalui pengamatan 

b. Mengadakan tindak lanjut. 
 
 

Rancangan program pembelajaran bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus perlu didesain berdasarkan kebutuhan belajar 

peserta didik. Oleh karena itu sebelum menyusun program 

pembelajaran diperlukan identifikasi kebutuhan belajar bagi setiap 

peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil identifikasi kebutuhan 

belajar dan asesmen terhadap anak-anak berkebutuhan khusus 

hendaknya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan program 

pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Penyusunan 

dan pengembangan program pembelajaran individual bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait 

seperti guru kelas, GPK, orang tua, dan kepala sekolah dan psikolog 

agar kebutuhan belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik 
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berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik 

yang bersangkutan.  

Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan 

khusus diperlukan proses screening atau assesment yang bertujuan 

agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran 

bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi 

pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Assesment yang dimaksud 

yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan 

setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan 

perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif. 

Seorang pendidik hendaknya mengetahui program 

pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Pola 

pembelajaran yang harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan 

khusus biasa disebut dengan Individualized Education Program (IEP) 

atau Program Pembelajaran Individual (PPI). Perbedaan karakteristik 

yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidikan harus 

memiliki kemampuan khusus. 

Sebelum Program Pembelajaran Individual dijalankan oleh 

pendidik, terlebih dahulu pendidik harus melakukan identifikasi 

terhadap kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar 

diperoleh informasi yang akurat mengenai kebutuhan pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus. 
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Program Pembelajaran Individual meliputi enam komponen, 

yaitu elicitors, behaviors, reinforcers, entering behavior, terminal 

objective, dan enroute. Secara terperinci, keenam komponen tersebut 

yaitu: 

1. Elicitors, yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan 

atau menyebabkan perilaku 

2. Behaviors, merupakan kegiatan peserta didik terhadap sesuatu yang 

dapat ia lakukan 

3. Reinforcers, suatu kejadian atau peristiwa yang muncul sebagai 

akibat dari perilaku dan dapat menguatkan perilaku tertentu yang 

dianggap baik 

4. Entering behavior, kesiapan menerima pelajaran 

5. Terminal objective, sasaran antara dari pencapaian suatu tujuan 

pembelajaran yang bersifat tahunan 

6. Enroute, langkah dari entering behavior menujut ke terminal 

objective. 

3. Manajemen Evaluasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di 

PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung  

 

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan, guru harus mengadakan evaluasi terhadap proses 

pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan di 

PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung ini sesuai dengan 

penjelasan Mulyasa bahwa tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, 
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karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, 

atau proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh 

peserta didik. 

Keberagaman karakteristik peserta didik membuka peluang 

digunakannya kurikulum yang di modifikasi sendiri dimana  Sistem 

penilaian yaitu berbentuk deskripsi. Sistem penilaian bagi anak 

berkebutuhan khusus di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung 

menggunakan sistem penilaian deskripsi dimana anak autism penilaian 

dapat dilihat dari interaksi, komunikasi dan prilaku. Sedangkan anak 

hiperaktif penilaian di lihat dari prilaku dan kepatuhan saat di instruksi.  

yang mana pengevaluasian dilakukan satu bulan sekali guru dengan wali 

murid dan pertiga bulan sekali psikolog dengan wali murid. Dengan 

memberikan hasil pembelajaran dan observasi. Jika materi yang 

diberikan telah mencapaui standar maka peserta didik dapat diberikan 

program selanjutnya menurut kebutuhan peserta didik dan kemampuan 

peserta didik dengan melihat usia mental mereka tidak sama dengan usia 

fisik mereka.   

 




