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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan di PKBM Testebelles Mata 

Hati Bandar Lampung adalah kurikulum, yang di modifikasi sendiri. 

Sedangkan proses pembelajarannya adalah  melalui kelas one on one dan 

kkelas klasikal dimana setiap anak harus mengikuti kelas one on one setelah 

mencapai standar one on one maka peserta didik dapat mengikuti kelas 

klasikal. dengan melihat kemampuan peserta didik dan kebutuhan peserta 

didik, materi, metode, media yang diberikan kepada anak satu dengan anak yan 

lain berbeda-beda  dikarnakan usia mental mereka tidak sama dengan usia fisik 

mereka dan pengevaluasian di lakukan persatu bulan guru denagn orang tua 

dan pertiga bulan psikolog dengan orang tua dengan catatan dari guru dan di 

evaluasi kembali dengan psikolog dengan catatan deskripsi. Dalam pembuatan 

kurikulum sudah melibatkan pihak lain seperti orang tua atau psikolog dan 

manajemen untuk merancang kurikulum karena kurikulum yang digunakan 

untuk siswa berkebutuhan khusus di modifikasi sendiri.  

Proses penilaian dan menetapkan standar penilaian dalam pergantian 

program,menggunakan kriteria yang di modifikasi sendiri menurut kebutuhan 

anak berkhebutuhan khusus. Dan Sistem pelaporan hasil belajar peserta didik 

di lakukan satu bulan sekali dengan orang tua dan pertiga bulan sekali psikolog 

dengan orang tua disertai laporan hasil belajar pertiga bulan. 
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B.  Rekomendasi 

Manajemen pembelajaran anak berkhebutuhan khusus yang baik 

diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan pembelajaran anak 

berkhebutuhan khusus berjalan dengan optimal. Pendidikan anak 

berkhebutuhan khusus merupakan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan 

kewenangan pelaksanaan ada pada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah 

pusat diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah agar satuan 

pendidikan sebagai pelaksana dapat memahami baik secara konsep maupun 

praktek agar peserta didik dapat ditangani dengan optimal di tempat 

pembelajaran anak berkhebutuhan khusus dan sekolah reguler. Sehubungan 

dengan ini maka disarankan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga Kota Bandar Lampung 

 

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga diharapkan 

dapat lebih berperan aktif dalam mendukung implementasi sistem 

pendidikan anak berkhebuthan khusus. Walaupun kebijakan pendidikan 

anak berkhebutuhan khusus berasal dari pemerintah pusat tetapi pengelolan 

pendidikan anak berkhebutuhan khusus di tingkat satuan pendidikan 

menjadi wewenang pemerintah daerah. Peran Pemerintah Daerah yang 

dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah melakukan bimbingan kepada 

sekolah anak berkhebutuhan khusus, sosialisasi yang lebih aktif baik kepada 

sekolah-sekolah maupun kepada masyarakat tentang penyelenggaraan 
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pendidikan anak berkhebutuhan khusus, mengadakan pendidikan dan 

latihan, workshop, dan bimbingan teknis untuk guru reguler pada sekolah 

penyelenggara pendidikan anak berkhebutuhan khusus, menganggarkan 

bantuan dana bagi sekolah penyelenggara pendidikan anak berkhebutuhan 

khusus. 

 

2. Bagi Kepala PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung  

 

PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung diharapkan dapat 

berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembelajaran anak 

berkhebutuhan khusus. Peran yang dapat ditingkatkan antara lain, 

melakukan identifikasi dan asesmen untuk mengetahui hambatan dan 

keunggulan siswa, mensosialisasikan program pembelajaran anak 

berkhebutuhan khusus ini kepada masyarakat seperti mencari peserta didik 

yang bukan hanya anak autism adan hiperaktif tetapi juga dengan berbagai 

hambatan yang lain, mengikut sertakan guru-guru seperti workshop, 

bimbingan teknis serta pendidikan dan latihan untuk meningkatkan 

pemahaman guru tentang pembelajaran anak berkhebutuhan khusus, 

penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan memberikan layanan 

kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di setiap kelas secara 

berkelanjutan, merancang kurikulum yang digunakan dengan dimodifikasi 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

 

 



121 

 

 

3. Bagi Guru  

Guru di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana karakteristik peserta 

didik berkebutuhan khusus dan cara mendidiknya.. Guru juga diharapkan 

dapat membuat program pembelajaran yang lebih individual untuk peserta 

didik berkebutuhan khusus, program pembelajaran yang dirancang adalah 

program pembelajaran yang di modifikasi sendiri. 

 

4. Bagi orang tua 

Orang tua dapat menjalankan fungsinya sebagai Orang yang terdekat 

dan banyak berperan dengan pesrta didik. Di harapkan orang tua lebih aktif 

terhadap anak berkhebutuhan khusus, bagaimanakah cara pembelajaran di 

rumah bagi anak berkhebutuhan khusus, apa saja yang perlu di hindari atau 

diet untuk anak berkhebutuhan khusus. Dan bagaimana penanganan bagi 

anak berkhebutuhan khusus.  

 




