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ABSTRACT 

 

Inclusive School is school which accepting students  have the special 

requirement (Special Students) to learn along with students generally at same time 

and place. It used national curriculum which have been modification and adapted 

by students characteristic. The aim of this research is to describe of mathematics 

educate system at inclusive school covering (1) mathematics study plan (2) 

mathematics study process (3) mathematics study evaluation. The type of this 

research is descriptive qualitative. Informans in this research are vice-headmaster 

student, curriculum, inclusive, students and mathematics teacher of SMA 

Muhammadiyah 6 Surakarta. Technique of data collecting used observation, 

interview and documentation. Technique of data analyse done by data collecting, 

data reduce, verification or conclusion withdrawal and data presentation. Data 

authenticity use triangulation technique. The result of this research are (1) 

mathematics study plan at inclusive school is not far differ from reguler schools. 

Mathematics study plan at inclusive school done with modification items, time 

allocation, and also the medium facility modification which is adapted by a 

students condition. Characteristic of lesson plan at inclusive school is special 

existence of lesson plan for special students, what is done whole lesson plan for the 

normal students, (2) mathematics study process at inclusive school take place in 

classroom consist of normal students and the special students. For lack of special 

counsellor, in teaching learning matemathics, the mathematics teacher can be 

counsellor teacher for special students. (3) mathematics study evaluation at 

inclusive school done by many kind of techniques, among other things written test 

for the normal students and oral test for the blind student. The other technique is 

assesment and job sheet done in every meeting. 

 

 

 

 

 Keyword: Inclusive School, Mathematics Study Evaluation, Mathematics Study 

Plan, Mathematics Study Process.  

 

 



 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki dan dibutuhkan 

oleh setiap manusia untuk dapat bersaing dalam segala segi kehidupan. Tidak 

terkecuali mereka yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional dan intelektual. 

Selama ini pendidikan untuk anak-anak yang memiliki kelainan tersebut 

dilaksanakan secara terpisah dengan anak-anak normal. Pendidikan semacam ini 

secara tidak langsung telah menciptakan tembok eksklusifisme diantara anak-anak 

normal dan anak-anak berkebutuhan khusus. Akibatnya dunia mereka seakan 

terpisah dan saling asing satu sama lain. 

Beberapa tahun terakhir ini, muncul istilah pendidikan inklusi. Dalam 

peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 pasal 1 (satu) 

disebutkan bahwa yang dimaksud pendidikan inklusi adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta 

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

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sementara itu, Staub dan Peck 

(Mudjito, 2012:36) menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak 

berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Dari pernyataan 

di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu konsep 

pendidikan yang tidak membedakan peserta didik normal dan peserta didik yang 

memiliki kelainan atau anak berkebutuhan khusus (ABK).  

Kurangnya pemahaman dari pihak sekolah terhadap konsep sekolah inklusi 

menjadikan  penyelanggaraan pendidikan inklusi masih jauh dari sempurna. Hal ini 

dapat dilihat dari sekolah-sekolah yang mencantumkan label inklusi, namun pada 

praktiknya masih belum mencerminkan adanya kondisi belajar yang inklusif bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus. Pratiningrum (2010) dalam penelitiannya 

tentang fenomena penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan 

khusus memberikan kesimpulan bahwa kenyataan di lapangan penyelenggaraan 

pendidikan inklusif belum semuanya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan, 

baik dari segi kondisi siswa, kualifikasi guru, sarana dan prasarana penunjang, 

dukungan orang tua maupun dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. 



 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan dibangun 

melalui proses penalaran deduktif. Menurut Agustina (2012:14) matematika 

merupakan bahasa simbolis yang mengekspresikan ide-ide, struktur atau hubungan 

yang logis termasuk konsep-konsep abstrak sehingga memudahkan manusia untuk 

berfikir dan memahami ilmu pengetahuan yang lain. Dengan sifat matematika yang 

abstrak tersebut, matematika sulit diterima oleh kebanyakan peserta didik. 

Terutama bagi peserta didik yang memiliki kesulitan belajar, lambat berfikir dan 

peserta didik tunanetra.  

Inti utama dalam pendidikan salah satunya terletak pada pembelajaran. 

Menurut Sagala (2006:64) pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang 

oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan/atau nilai 

yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran 

merupakan suatu sistem yang memiliki komponen berupa tujuan, materi pelajaran, 

metode atau strategi pembelajaran, serta media dan evaluasi (Sanjaya, 2006:49). 

Sementara itu, menurut Syaodih dan Ibrahim (2003:55) keterpaduan pembelajaran 

sebagai sistem tidak hanya dilihat dari komponen penyusun pembelajaran tersebut, 

akan tetapi juga antara langkah yang satu dengan langkah yang lain, yaitu 

keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan sistem pembelajaran matematika di sekolah inklusi. khususnya 

tentang perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran matematika. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis tentang sistem pembelajaran 

matematika di sekolah inklusi sehingga dapat memberikan manfaat bagi lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, khususnya bagi guru 

matematika di sekolah tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pembelajaran matematika yang ada di 

sekolah inklusi, khusunya untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan, proses 

dan evaluasi pembelajaran matematika yang diterapkan di sekolah inklusi. 



 

Penelitian tentang sistem pembelajaran matematika ini dilakukan di sekolah 

inklusi SMA Muhammadiyah 6 Surakarta yang beralamat di Jl. Banyuanyar Rt 

02/Rw XII Banjarsari Surakarta. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan 

September 2012 sampai bulan Maret 2013 dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah wakil kepala 

sekolah bagian kesiswaan, bagian inklusi, bagian kurikulum, guru matematika dan 

beberapa siswa di sekolah inklusi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SMA Muhammadiyah 6 Surakarta berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 

1983M. Sekolah ini mulai menerima peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun 

ajaran 2000/2001, namun pada saat itu sekolah ini belum berstatus sekolah inklusi. 

Pada tahun 2008 sekolah ini baru resmi menjadi rintisan sekolah inklusi dan saat 

ini SMA Muhammadiyah 6 Surakarta telah berstatus sekolah inklusi. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan, saat ini peserta didik 

berkebutuhan khusus yang tercatat di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta sebanyak 

10 (sepuluh) orang. Dengan rincian satu peserta didik tunanetra, satu peserta didik 

tunarungu, dua peserta didik lambat belajar (slow learner), empat peserta didik 

tunadaksa dan berkesulitan belajar (menulis lambat), serta dua peserta didik 

tunalaras. 

SMA Muhammadiyah 6 Surakarta belum memiliki guru pembimbing khusus 

(GPK) sebagaimana sekolah inkusi lain. Jika dilihat dari jumlah peserta didik 

berkebutuhan khusus yang ada di SMA ini, sekolah ini jelas membutuhkan GPK. 

Terutama bagi peserta didik tunanetra dan slow learner. Namun pada kenyataanya 

di sekolah ini belum memiliki GPK yang berkompeten dibidang tersebut. Keadaan 

ini bertolak belakang dengan permendiknas nomor 70 tahun 2009. Pada pasal 10 

(sepuluh) ayat 1 (satu) jelas disebutkan bahwa “Pemerintah kabupaten/kota wajib 

menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan 

pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif”. Ini 



 

merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat penanganan dari pihak 

sekolah dan pemerintah kota, karena bagaimanapun peserta didik tersebut berhak 

mendapat pelayanan pendidik yang optimal. 

Di sekolah ini juga tidak terdapat kelas khusus peserta didik berkebutuhan 

khusus seperti yang ada di beberapa sekolah inklusi lain. Sehingga bimbingan 

untuk peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan di kelas pada saat jam 

pelajaran. Biasanya bimbingan dilakukan di sela-sela pelajaran, disaat peserta didik 

normal mencatat.   

Pembelajaran merupakan kegiatan yang direncanakan. Menurut Majid 

(2009:15) perencanaan adalah proses menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di SMA 

Muhammadiyah 6 Surakarta rencana pembelajaran dibuat pada awal tahun 

pelajaran dalam bentuk program tahunan, program semester, silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Hal utama dalam pembuatan rencana pembelajaran 

adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah inklusi disesuaikan dengan 

tujuan nasional yang tercantum dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi 

dasar (KD). Seperti yang diungkapkan oleh kedua guru matematika yang ada di 

sekolah tersebut. 

Ibu Desi, salah satu guru matematika di sekolah tersebut menyatakan: 

“Tujuan pembelajaran matematika kalau disini ya sesuai itu mbak, SK dan 

KD. Karena disini kan kurikulum yang dipakai kurikulum nasional, ujiannya 

nanti juga sama ujian nasional, jadi kita ya ngikut itu.” (wawancara tanggal 

10 Januari 2013) 

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Fida, guru matematika kelas XII IPS. 

Beliau mengatakan: 

“Tujuan pembelajaran matematika ya sesuai dengan kompetensinya”. 

(wawancara pada tanggal 21 Februari 2013) 

 

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa kurikulum yang digunakan di 

sekolah tersebut adalah kurikulum nasional seperti yang digunakan di sekolah 

reguler. Untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut, dibuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) di awal semester yang mencakup alokasi waktu, materi ajar, 



 

langkah-langkah pembelajaran, metode dan strategi serta rencana evaluasi. Di 

sekolah inklusi, pembuatan RPP tersebut disesuaikan dengan kondisi kelas yang 

diampu. 

Secara umum, pembuatan RPP tersebut sama seperti yang ada di sekolah 

reguler. Hanya saja, di sekolah inklusi dibuat RPP tambahan untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus. Dalam penelitiannya, Setyo Adi (2011) menyatakan bahwa 

dalam pembuatan RPP di SMP N 4 Wonogiri, disamping mempersiapkan RPP 

untuk proses pembelajaran secara umum, guru juga mempersiapkan RPP pada 

proses pembelajaran individual pada saat khusus di luar jam pelajaran kelas 

reguler, pada ruang yang khusus anak defabel. Hampir sama seperti hasil penelitian 

Setyo Adi tersebut, di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta guru juga membuat RPP 

untuk peserta didik berkebutuhan khusus, akan tetapi RPP tersebut dijadikan satu 

dengan RPP untuk peserta didik normal, yaitu dengan memberikan petikan-petikan 

di RPP tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Desi. 

“Di RPP nanti ada petikan-petikan, misalnya untuk anak kelas X itu tadi kan 

logika. Kalau untuk anak yang normal itu kan belajarnya normal biasa, tapi 

ketika anak yang normal tadi nulis, saya harus mendatangi anak yang ABK 

tadi. Memberi sentuhan-sentuhan, jika dia butuh rekaman ya tak rekamke, 

kalau anaknya gak tahu dan ingin didekte, ya tak dekte, jadi ya semaunya 

anak itu.” (wawancara tanggal 10 Januari 2013) 

Idealnya dalam pembuatan rencana pembelajaran matematika guru 

melibatkan orang tua siswa berkebutuhan khusus, GPK serta kepala sekolah atau 

wakil kepala sekolah bagian inklusi (Mudjito, 2012:36). Namun karena di sekolah 

ini tidak terdapat GPK, maka rencana pembelajaran matematika hanya dibuat 

berdasakan analisis guru tersebut. Misalnya, dalam menentukan metode dan 

strategi pembelajaran yang akan digunakan guru melihat dari banyak sedikitnya 

anak yang ada di suatu kelas. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Desi, beliau 

mengatakan: 

“Berdasarkan kondisi anak, kalau anaknya banyak ya kita buat diskusi, tapi 

kalau anaknya sedikit ya ceramah saja.” (wawancara tanggal 28 Februari 

2013) 



 

Berbeda dengan Ibu Desi yang lebih menekankan kepada banyak sedikitnya 

siswa, dalam pemilihan strategi dan metode pembelajaran Ibu Fida lebih 

menekankan pada antusiasme siswa. Beliau mengatakan:  

“Kita lihat antusiasme siswa, kalau selama ini bisa diaplikasikan lewat 

diskusi, kalau gak ya dengan ceramah.” (wawancara pada tanggal 21 Februari 

2013) 

Selain strategi dan metode pembelajaran, hal lain yang perlu dipersiapkan 

adalah materi ajar. Materi ajar yang disampaikan di sekolah ini adalah materi yang 

ada di kurikulum nasional. Akan tetapi tidak semua materi disampaikan kepada 

peserta didik, seperti yang terjadi di kelas XII IPS. Hal ini dikarenakan peserta 

didik di kelas tersebut mayoritas adalah peserta didik yang memiliki kesulitan 

belajar. sehingga guru perlu melakukan modifikasi terhadap materi ajar. Seperti 

yang disampaikan oleh Ibu Fida. 

“Kalau disini kan sekolahnya khusus ya, maksudnya anak-anaknya spesial, 

gak bisa sesuai dengan KTSP misalnya bab satu dengan waktu sekian itu gak 

bisa. Maka dari itu, BAB nya mungkin kita ambil semua, tapi materinya tidak 

kita berikan semua, jadi yang kira-kira anak itu mampu. Pokoknya yang 

tingkat sulit itu gak, jadi cuma yang menengah itu.” (wawancara pada tanggal 

30 Januari 2013) 

Hal tersebut berbeda dengan kondisi kelas yang diampu oleh Ibu Desi. Beliau 

tidak melakukan pemilihan materi ajar untuk kelasnya. Seperti yang beliau 

sampaikan: 

“Gak ada pemilihan materi yang sulit sedang atau ringan. Jadi semua saya 

berikan sesuai dengan silabus itu, jadi yang pertama apa, kedua apa, jadi urut 

dengan buku. Biar anak itu juga gak bingung.” (wawancara pada tanggal 28 

Februari 2013) 

Dari hasil wawancara tentang rencana pembelajaran tersebut dapat diketahui 

bahwa antara guru satu dengan guru yang lain memiliki cara dan pola pikir 

tersendiri dalam membuat rencana pembelajaran. Namun pada dasarnya kedua guru 

tersebut sepakat bahwa perencanaan pembelajaran perlu disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik di kelas mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Syaodih 

dan Ibrahim (2003: 63-65) bahwa dalam merencakan pembelajaran harus 

memperhatikan hal-hal seperti kurikulum, kondisi sekolah, kemampuan dan 

perkembangan siswa serta keadaan guru. Untuk peserta didik yang memiliki 



 

kemampuan lebih dibanding dengan teman-temannya, guru memberikan arahan 

kepada peserta didik tersebut untuk belajar sendiri di rumah. Jika menemukan 

kesulitan, peserta didik tersebut dapat bertanya kepada guru matematika di luar jam 

pelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fida: 

“Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada anak yang bagus itu biasanya 

saya suruh belajar di rumah, terus nanti dia boleh tanya di luar jam pelajaran 

itu, soalnya kalau kita harus ngajari dia di kelas, itu nanti pasti waktunya 

habis.” (wawancara pada tanggal 30 Januari 2013) 

Di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta peserta didik berkebutuhan khusus 

belajar bersama dengan peserta didik pada umumnya di dalam satu ruangan yang 

sama. Keadaan ini sama seperti apa yang diungkapkan oleh Stainback (Mudjito, 

2012:38) yang menyatakan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Kondisi 

pembelajaran di sekolah inklusi dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 siswa ABK belajar bersama dalam 

satu ruangan dengan siswa normal 

Proses pembelajaran di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta lebih sering 

menggunakan metode ceramah. Seperti hasil observasi yang peneliti lakukan. Saat 

Ibu Desi mengajar di kelas X, tentang materi logika, pertama-tama Ibu Desi 

menuliskan materi di papan tulis, kemudian menerangkan materi tersebut, setelah 

selesai menerangkan, siswa diberi waktu untuk mencatat. Karena di kelas tersebut 

terdapat peserta didik tunanetra, maka ketika siswa lain mencatat, Ibu Desi 

mendekati peserta didik tunanetra tersebut dan memberikan bimbingan kepada 



 

peserta didik tersebut. Hasil observasi ini didukung dengan hasil wawancara 

dengan Ibu Desi. Beliau mengatakan: 

“Kalau untuk anak yang normal itu kan belajarnya normal biasa, tapi ketika 

anak yang normal tadi nulis, saya harus mendatangi anak yang ABK tadi. 

Memberi sentuhan-sentuhan, jika dia butuh rekaman ya tak rekamke, kalau 

anaknya gak tahu dan ingin di dekte, ya tak dekte, jadi ya semaunya anak 

itu.”(Wawancara pada tanggal 10 Januari 2013) 

Serta hasil wawancara dengan beberapa siswa. Inaya, siswi kelas XII IPA 

mengatakan: 

”Biasanya nulis di papan tulis, terus muridnya disuruh nyatet, tapi juga di 

terangkan.” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2013) 

Sementara itu Lela, teman satu kelas Inaya juga mengatakan: 

“Gurunya itu jelasin di papan tulis secara rinci, padet tapi jelas menurut saya, 

jadi enak diikutinnya. Orangnya juga gak terlalu ketat, jadi membawa 

suasana belajar matematika itu santai.” (wawancara pada tanggal 18 Januari 

2013) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua guru matematika yang ada di 

SMA Muhammadiyah 6 Surakarta, selama ini mereka tidak merasa kesulitan ketika 

harus mengajar sekaligus membimbing peserta didik berkebutuhan khusus. Seperti 

yang dinyatakan oleh Ibu Fida. Beliau menyatakan: 

“Ya mungkin karena memang masih sedikit, masih bisa kita cakup satu-satu. 

Ya kalau muridnya sudah 300an gitu mungkin berkelompok.”(wawancara 

pada tanggal 21 februari 2013) 

Akan tetapi dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik tunanetra 

guru matematika masih terkendala dalam penggunaan huruf braille. Seperti yang 

diungkapkan Ibu Desi, beliau menyatakan: 

“Tapi kan gini kendalanya, anaknya pinter braille, tapi saya yang gak bisa 

mbak. Yang jadi masalah kan itu.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 

2013) 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sriyati, peserta didik tunanetra. Dia 

menyatakan: 

“Kalau matematika itu kesulitan di gambar. Kalau simbol-simbol itu kan gak 

semuanya bisa ditulis dengan braille. Jadi kesulitannya juga 

disitu.”(wawancara pada tanggal 25 Maret 2013) 



 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selama ini 

pendampingan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses 

pembelajaran masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi 

yang dimiliki oleh guru matematika dalam membelajarkan peserta didik 

berkebuthan khusus. Seperti yang disebutkan di dalam pedoman umum sekolah 

inklusi (Mudjito dkk, 2012: 53) bahwa kompetensi guru inklusif selain dilandasi 

oleh empat kompetensi utama berupa kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional dan sosial, secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama 

lain. Yaitu (1) kemampuan umum (general ability) yaitu kemampuan yang 

diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya, (2) kemampuan dasar 

(basic ability) yaitu kemampuan tambahan untuk guru di sekolah reguler mendidik 

peserta didik berkebutuhan khusus, (3) kemampan khusus (specific ability)  yaitu 

kemampuan yang diperlukan oleh guru pembimbing khusus untuk mendidik 

peserta didik berkebutuhan khusu jenis tertentu.  

Evaluasi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan dalam mata pelajaran 

tertentu di sekolah atau madrasah (Sukiman, 2012:11). 

Evaluasi pembelajaran matematika di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu teknik tes dan non tes. Teknis tes 

dilakukan pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk evaluasi 

pembelajaran setiap akhir materi, guru lebih sering menggunakan teknik penugasan 

atau unjuk kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fida. Beliau menyatakan: 

“Setiap saya ngajar, itu kan ada latihan soal, ada yang maju, itu sudah dapat 

nilai plus. Kita kasih tugas, nanti kalau yang rajin kan kadang saya kasih 

paraf, tanda tangan nah itu termasuk juga, trus ada absen kehadiran, yang 

rajin akan kelihatan, jadi aspeknya gak hanya tes itu aja.” (wawancara pada 

tanggal 30 Januari 2013) 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Desi. Beliau menyatakan: 

“Kalau saya, siswa kan ada buku tugas dan buku catatan. Setiap mau 

semesteran itu bukunya dikumpulkan. Catatannya saya nilai buat nambah 

nilai ulangan. Jadi bukan Cuma dia bisa mengerjakan atau tidak. Selain itu 



 

saya juga punya kertas point dan itu saya berikan ke anak. Nanti kalau 

mereka maju, benar itu dapat point 0,1. Jadi kalau mereka maju sepuluh kali 

mereka baru dapat point satu.” (wawancara pada tanggal 28 Februari 2013) 

Bagi peserta didik tunanetra, evaluasi pembelajaran dilakukan dalam bentuk 

tes lisan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Desi. Beliau menyatakan: 

“Didekte mbak. Jadi gini waktu tes, yang ngetes langsung saya. Jadi misal 

hari ini ulangan matematika yang ngetes harus saya. Jadi gak bisa guru yang 

lain hanya membacakan saja gak bisa. Harus saya. Saya yang membacakan, 

anaknya gak nulis di braille, tapi jawabnya lisan. Jadi nanti saya menuliskan 

jawaban berdasarkan jawaban lisan . trus tak tanya caranya bagaimana. Kalau 

masalah ngorek-ngorek, dia pakainya braille.” (wawancara pada tanggal 10 

Januari 2013) 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sriyati. Dia mengatakan: 

“Dibacakan, terus nanti saya jawabnya lisan, setelah itu dituliskan 

gurunya.”(wawancara pada tanggal 25 Maret 2013) 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, perencanaan pembelajaran matematika di sekolah inklusi tidak jauh 

berbeda dengan sekolah reguler. Perencanaan pembelajaran di sekolah inklusi 

dilakukan dengan memodifikasi materi, alokasi waktu, serta modifikasi sarana 

prasarana yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Ciri khusus rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) di sekolah inklusi adalah adanya RPP khusus bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus, yang pembuatannya dijadikan satu dengan RPP 

untuk peserta didik normal.  

Kedua, proses pembelajaran matematika di sekolah inklusi berlangsung di 

dalam ruang kelas yang terdiri dari peserta didik normal dan peserta didik 

berkebutuhan khusus. Karena tidak ada guru pembimbing khusus (GPK), dalam 

proses pembelajaran guru matematika merangkap menjadi guru pembimbing bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus. Penggunaan media dan alat peraga dalam 

pembelajaran matematika masih minim dan pembelajaran lebih sering 

menggunakan metode ceramah. 

Ketiga, evaluasi pembelajaran matematika di sekolah inklusi dilakukan 

dengan berbagai macam teknik, diantaranya tes tertulis untuk peserta didik normal 



 

dan tes lisan untuk peserta didik tunanetra. Teknik lainnya adalah penugasan dan 

unjuk kerja yang dilakukan pada setiap kali pertemuan. 

Mengingat bahwa hasil penelitian ini masih berupa gambaran umum 

mengenai sistem pembelajaran matematika di sekolah inklusi, maka bagi peneliti 

selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan penelitian di tempat yang sama 

namun difokuskan pada pengaruh kedisiplinan terhadap motivasi dan prestasi 

belajar matematika.  
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