
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lampiran : 1 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (SEKOLAH) 

A. Pengelolaan kelas yang berkaitan dengan : 

1.Peserta didik ABK 

a) Bagaimana cara rekruitmen peserta didik ABK ? 

b) Apakah mereka (ABK) diterima melalui tindakan assesmen ? 

c) Bagaimana penempatan  di kelas bagi mereka ? 

d) Bagaimana proses pembelajaran pembelajanya, apakah dikelaskan        

khususi atau dibaurkan secara bersama- sama anak regular ? 

2. Pengelolaan kelas berkaitan dengan materi pelajaran : 

a) Adakah perbedaan dalam materi, metode dan evaluasi bagi mereka yang 

berkebutuhan khusus ? 

b) Jika no.1 ada, maka model kurikulum yang diterapkan model …… 

c) Bagaimana dalam menyusun Rencana Program Pembelajaran di kelas Inklusi?  

d) Jenis Evaluasi apa dalam mengukur hasil belajar  kelas Inklusi ? 

3. Sarana Prasarana Pembelajaran 

a) Tersediakah sarana dan prasarana pembelajaran yang mengakses                     

pesrtadidik kekhususan terhadap ya ng be rkebutuha khusus n?        

 b)  Contoh aksebilitas ……... 

     c) Dapatkah secara optimal membantu kelancaran belajar dari aksebilitas sarpras 

yang tersedia ?                                                                                                       

d) Darimana perolehan sarpras aksibilitas ?  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



4. Partisipasi Masyarakat 

a. Bagaimana keterlibatan orang tua siswa ABK terhadap penyelenggaraan 

pendidikan inklusi ? 

b. Bagaimana tanggapan orang tua siswa regular terhadap inklusi ? 

c. Pernahkah diadakan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang keberadaan 

pendidikan inklusi di SD Ni 3 Banyudon 

d.  Apakah ada jalinan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat       

        untuk memasyarakatkan pendidikan inklusi ? 

5. Manajemen yang berkaitan dengan PTK 

a.   Ada berapa orang guru yang memiliki kualifikasi FKIP PLB/ PKh ? atau      yang 

telah mengikuti kursus/ kres program tentang pendidikan khusus/ PLB  

b. Bagaimana bentuk koordinasi antara tenaga pendidik di kelas inklusi ? 

c.  Apakah ada kelompok kerja guru (KKG) khusus untuk guru inklusi  

d. Adakah program pembimbingan guru inklusi terhadap orang tua siswa    

berkebutuhan khusus  berkaitan dengan pembimbingan di rumah ? 

e.  Apakah guru memiliki catatan – catatan khusus tentang perkembangan setiap 

peserta didik ? 

f. Apakah sekolah menjalin kerja sama dengan tenaga ahli, misalnya : dokter, 

psikholog, teraphys, social worker  ? 

6. Manajemen yang berkaitan dengan Kurikulum 

a.  Model kurikulum apakah yang diterapkan di sekolah in                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b. Apakah guru kelas inklusi dalam menyusun silabus dan RPP sesuai  

 dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik ? 

c.  Meode apa yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran ?                                                                                                              

d. Acuan /Standar apa dalam menentukan keberhasilan pembelajaran ? 



e. Langkah kegiatan apa oleh guru terhadap hasil evaluasi ? 

f. Bagaimana sistem kenaikan kelas ? 

g. Dengan cara apa pesert didik dinyatakan tamat/ lulus dari sekolah ? 

7. Manajemen berkaitan dengan Implementasi pendidikan inklusi  

a. Faktor apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan pendidikan inklusi ?  

pendanaan, ketenagaan, orang tua/ masyarakat, peserta didik, tenaga 

kependidikan,sarpras dan instansi terkait) 

b. Adakah faktor penghambat dari penyelenggaraan pendidikan inklusi ? 

c. Apa harapan kedepan demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di 

SD Negeri 3 Banyudono ini ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN MASYARAKAT 

1. Apakah Bp/Ibu mengetahui jika anak anda berkebutuhan khusus ? 

2. Menyadarikah jika anak tersebut juga memerlukan pendidikan seperti anak  sebaya 

yang lain ? 

3. Langkah apa yang Bp/ Ibu lakukan untuk mendapatkan pendidikan ? 

4. Dari mana Bp/ Ibu mengetahui ada sekolah yang menerima anak berkebutuhan 

khusus ? 

5. Setelah anak anda diterima di salah satu sekolah, peran apa yang dapat anda 

sumbangkan terhadap pelaksanaan pembelajaran ? 

6. Apakah Bp/ Ibu mengetahui apa yang dimaksud pemdidikan inklusi ? 

7. Apakah sekolah sering mengundang Bp/ Ibu untuk membahas tetang pelaksanaan 

pembelajaran inklusi ? 

8. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelayanan pembelajaran inklusi di SD Negeri 3 

Banyudono ? 

9. Apakah Bp/ Ibu merasa malu untuk menyekolahkan anak tersebut ? 

10. Apakah Bp? Ibu dipungut beaya untuk pendidikan ? 

11. Apa harapan anda kedepan setelah anak lulus ? 

12. Adakah perasaan  terkucilkan sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus  ? 

13. Menurut anda  sudah baikkah  pelayanan pembelajaran inklusi di SD Negeri 3 

Banyudono saat ini ? 

14. Apakah pernah anak anda diperiksa oleh dokter, psikholog, atau physioterapis? 

 

 

 



 

 

JAWABAN WAWANCARA INFORMAN (SEKOLAH) 

1. Pengelolaan kelas yang berkaitan dengan peserta didik anak 

berkebutuhan khusus 

a. Mereka datang bersama orang tuanya langsung mendaftar, karena 

kebanyakan telah mendengan informasi dari pihak sekolah 

b. Tidak, setelah diterima kemudian dideteksi oleh guru pembimbing khusus 

lalu dikelompokkan 

c. Kelas diseting sesuai kebutuhan rombel 

d. Pada mata pelajaran tertentu diklasikalkan, pada mata pelejaran tertentu 

disendirikan 

2. Berkaitan dengan materi pelajaran 

a. Ada 

b. Model kurikulum adaptif 

c. RPP disusun menjadi Perencanaan Pembelajaran Individual (PPI) 

d. Jenis evaluasi akomodatif (disesuaikan kemampuan) 

3. Sarana pembelajaran 

a. Belum semuanya ada 

b. Aksebilitas belum ada 

c. Tidak 

d. Kreatif guru 

4. Partisipasi masyarakat 

a. Masih rendah 

b. Tidak mempermasalahkan 



c. Pernah 

d. Ada tetapi tidak formal 

e. Ada tetapi tidak formal 

5. Manajemen berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan: 

a. 1 orang guru pembimbing khusus 

b. Masih kurang 

c. Ada di gugus guru inklusi 

d. Belum dilakukan 

e. Ada (raport) 

f. Belum karena tidak adanya beaya 

6. Manajemen berkaitan dengan kurikulum 

a. Kurikulum adaptif 

b. Ya, karena disusun untuk individual 

c. Jenis akomodatif (disesuaikan kemampuan anak) 

d. Kematangan mental dibandingkan usia bagi anak tuna grahita, bagi anak 

tuna rungu wicara dan tuna daksa serta tuna netra penguasaan materi 

pembelajaran. 

e. Remidial bagi yang belum tuntas dan perbaikan pengayaan bagi yang telah 

tuntas 

f. Bagi anak tuna graita ringan maju berkelanjutan, sedangkan bagi anak tuna 

daksa, rungu wicara dan tuna netra seperti anak regular. 

g. Setelah melewati jenjang optimal kelas dan hasil ujian akhir. 

7. Manajemen berkaitan dengan implementasi pembelajaran inklusi 

a. Pendukung: kebijakan pemerintahan kabupaten Boyolali, guru dan 

karyawan SD N 3 Banyudono dan seluruh siswa serta sebagian masyarakat. 



b. Penghambat: kekurangan guru pembimbing khusus, beaya, tenaga ahli 

belum memiliki, ruang khusus kompensatoris, saran pembelajaran dan 

aksebilitas bagi anak berkebutuhan khusus. 

c. Harapannya pemerintah, masyarakat, lebih proaktif terhadap 

penyelenggaraan pendidikan inklusi agar tercapai cita- cita kita pendidikan 

untuk semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA INFORMAN (MASYARAKAT)  

1. Tahu, dia memang berbeda dibanyak hal 

2. Tahu, namun ya bagaimana lagi ? 

3. Mendaftarkan ke sekolah inklusi 

4. Keterangan dari Bp/ Ibu guru SD N3 Banyudono, jamaah yasinan, ibu kepala desa 

melalui pertemuan PKK 

5. Ya baru sebatas antar jemput 

6. Setahu saya pendidikan campuran 

7. Pernah (setiap penerimaan raport) 

8. Cukup (karena anak saya juga diberi pelajaran) 

9. Kurang tahu 

10. Tidak (katanya bu kepala sudah ada BOS) 

11. Ya agar menjadi anak yang mandiri 

12. Tidak (orang tua yang lain baik- baik dan pengertian) 

13. Sudah cukup 

14. Ya kalu tidak sakit ya tidak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2: Contoh Program Pembelajaran Individual (PPI) 

Nama siswa : Etik Nur R. 

T.Tgl Lahir : Boyolali 20 Februari 2005 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Kelas/ Smt : III/ 2 

Jenis Kelainan : Tuna Grahita 

Penyusunan PPI: 03 Januari 2014 

Tema  : Hiburan 

Waktu  : 3 Minggu 

Diskripsi Kemampuan Sekarang / Awal : 

1. Dapat membaca dan menulis kata- kata 

2. Mampu menulis dan membaca bilangan 1 s/d 20 

3. Mampu menyampaikan kesan peristiwa di rumah 

4. Mampu mengenal alam sekitar 

5. Dapat menyebut 2 alat music dan bunyinya 

Standar Kompetensi : 

1. PKn : Membiasakan Hidup Gotong Royong. 

2. IPS  : Memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis 

3. IPA  : Mengenal bagian- bagian utama tubuh hewan, tumbuhan dan  

          : tempat makhluk hidup. 

4. Matematika: Mengenal bilangan sampai dengan 30. 

5. B.Indonesia: Membaca lancar minimal dua kata bersambung 

                      : Menulis nama- nama benda. 

6. SBK    : Mengekspresikan diri melalui karya seni 

Kompetensi Dasar  :  

1. P Kn    : Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong  

     : di rumah dan di sekolah 

     : Melakukan pemeliharaan lingkungan alam 

2.I P S    : Memanfaatkan benda- benda penting keluarga sebagai sumber 

cerita 

 

   : Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara 

kronologis 



3. I P A  : Mengenak bagian- bagian utama tubuh hewan dan tumbuh 

   : tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan 

4. Matematika : Menulis bilangan 1 s/d 30 secara urut. 

5. B.Indonesia : Menulis nama benda 

   : Membaca dua kata secara bersambung 

6. S B K  : Menggambar salah satu hewan 

   : Menyebut nama alat music dan bunyi yang dihasilkan 

I. Tujuan Pembelajaran : 

a. Tujuan Jangka Pendek : 

1. Siwa dapat bersikat toleransi terhadap teman, bekerja sama dan saling 

menyayangi. 

2. Dapat membilang minimal sampai 30. 

3. Menulis dan membaca kata- kata  

4. Mengenal benda koleksi keluarga 

5. Menyebut alat music dan bunyi yang dihasilkan 

b. Tujuan jangka panjang : 

Siswa dapat lancar menulis, membaca dan berhitung 

II. Materi Pokok :  

- Gotong royong 

- Peristiwa penting dalam keluarga 

- Jenis hewan dan tempat hidupnya 

- Menulis kalimat pendek 

- Mengurutkan bilangan 

- Macam- macam alat musi  dan bunyinya. 

III. Metode Pembelajaran : 

- Ceramah 

- Tanya Jawab 

- Demonstrasi 

- Pemberian Tugas 

IV. Langkah- Langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan awal 

- Apersepsi/ motivasi 

- Berdo’a, presensi, mempersiapkan materi ajar, alat peraga. 



- Memastikan tempat duduk siswa tepat 

- Mengumpulkan tugas Rumah. 

B. Kegiatan Inti 

Minggu ke 1: 

Pertemuan Pertama : 3 x 35 menit (matematika, B.Indonesia) 

 Eksplorasi,  Dalam kegiatan ini guru : 

- Melalui penjelasan guru siwa dapat membaca lambing bilangan 20 s/d 30 dan 

 menuliskan secara urut      

- Menulis dan membaca nama- nama hewan minimal 3 jenis. 

 Elaborasi, Kegiatan ini guru : 

-  Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas- tugas  

 tertentu. 

-  Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas baik secara lisan 

maupun tertulis. 

-  Memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir, berbuat tanpa merasa 

takut. 

 Konfermasi, guru melaksanakan : 

- Tanya jawab terhadap siswa hal- hal yang belum diketahui. 

-  Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

pemahaman dan  

 kesimpulan. 

 

Pertemuan Ke 2 (2 X 35 menit, matematika & IPS) 

 Eksplorasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Melalui penjelasan guru, siswa dapat menulis lambing bilangan 20 s/d 30 

dengan urut. 

- Melalui pengamatan yang ditugaskan guru, siswa dapat menyebutkan barang- 

barang               koleksi yang dimiliki keluarga.  

 Elaborasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas- 

tugas tertentu yang bermakna. 



- Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 Konfirmasi 

- Tanya jawab hal- hal yang belum diketahui siswa 

- Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan    penguatan dan kesimpulan. 

 

 Pertemuan ke 3 (3X35 menit) ( matematika, B. Indonesia) 

 Eksplorasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Melalui penjelasan guru, siswa dapat membaca symbol: +, -. : , x, =  dalam 

pengerjaan hitungan. 

- Dengan mendengarkan cerita dari guru, siswa dapat menceritakan kembali 

isi tek yang dibacakan guru. 

 Elaborasi, kegiatan yang dilakukan guru : 

- Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas- tugas tertentu yang bermakna. 

- Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas baik secara lisan 

maupun tertulis. 

 Konfirmasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Bertanya jawab tentang hal- hal yang belum diketahui siswa 

- Bersama- sama siswa meluruskan kesalan pemahaman, memberikan 

penguatan dan penyimpulan. 

 

Pertemuan ke 4 (2 x 35 menit) ( B. Indonesia, P Kn) 

 Eksplorasi, dalam kegiatan ini guru : 

 

 

- Melalui cerita yang disampaikan guru, siswa mampu menceritakan 

kegiatan dan memberikan tanggapan secara lisan. 

 Elaborasi, dalam kegiatan ini guru : 

 

- Melalui penjelasan guru, siswa mampu membuat daftar kegiatan 

pembagian tugas di rumah. 



- Siswa saling bertanya dan menjawab dari isi pembelajaran. 

 Konfirmasi, dalam kegiatan ini :  

- Guru bertanya jawab tentang hal- hal yang belum diketahui siswa. 

- Bersama- sama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan dan penyimpulan. 

  

Pertemuan ke 5 ( 3 X 35 menit) (B. Indonesia, IPS, IPA, matematika) 

 Eksplorasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Melalui demonstrasi, cerita dan penjelasan guru yang berhubungan dengan 

cerita bergambar, sehingga siswa mampu menyusun gambar dan 

menceritakan gambar yang berurutan dengan kalimat yang sederhana. 

 Elaborasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Dengan pengamatan langsung yang ditugaskan guru, siswa mampu 

menjelaskan cara merawat dan menjaga koleksi barang keluarga. 

- Melalui pengamatan dan eksperimen sederhana, sehingga siswa mampu 

menyebutkan jenis tumbuhan yang berbuah besar. 

- Melalui penjelasan guru, siswa mampu mengubah lambang bilangan menjadi 

sebutan. 

 Konfermasi, kegiatan yang dilakukan guru : 

- Bertanya hal- hal yang belum diketahui oleh siswa 

- Bersama- sama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, penguatan dan 

membuat kesimpulan. 

Pertemuan ke 6 (5 x 35 menit) (matematika, B.Indonesia, IPA, SBK) 

 Eksplorasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Melalui penjelasan guru tentang penjumlahan, siswa mampu menghitung 

penjumlahan tanpa penyimpanan. 

 Elaborasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Menjelaskan, mendemonstrasikan, sehingga siswa mampu menyusun kata 

menjadi kalimat pendek. 

- Melalui demonstrasi guru, siswa mampu membunyikan salah satu alat musik 

sesuai   contoh guru. 

 Konfirmasi, dalam kegiatan ini guru : 

- Bertanya jawab hal- hal yang belum diketahui siswa 



- Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman dan 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 

 

C. Kegiatan Akhir 

Dalam kegiatan akhir guru : 

- Membuat kesimpulan dari setiap materi yang disampaikan 

- Melaksanakan post tes 

- Memberi tugas di rumah 

 

V. Alat dan Sumber Belajar 

 Buku Sumber : 

- Buku Pengetahuan sosial SD kelas 2 Penerbit buku relevan 

- Buku Sain’s SD kelas 2 penerbit buku relevan 

- Buku matematika kelas 2 SD penerbit buku relevan 

- Buku pendidikan Kewarga negaraan kelas 2 SD Penerbit buku relevan 

Pratama. 

- Buku matematika kelas 2 SD penerbit  buku relevan 

- Buku Bahasa Indonesia dan Sastra SD kelas 2 penerbit buku relevan 

- Buku Piwulang Boso kelas 2 SD penerbit buku relevan 

 

 Alat Peraga 

- Kartu bilangan 

- Tumbuhan alam sekitar  

- Gambar binatang 

- Contoh : akte, kartu keluarga, KTP, foto-foto keluarga. 

 

VI. Penilaian 

Penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran 

Kompetensi Pencapaian 

Kompetensi 

                              Penilaian 

Tehnik Bentuk  Contoh Instrumen 

1. PKn 

 Membuat daftar 

kegiatan 

 

Tes Lisan 

Tes Tulis 

 

Uraian 

Isian 

 

 Buatlah daftar 

kegiatan  



    Pembagian tugas 

 

 Melaksanakan piket 

di 

    Kelas 

 Menjelaskan cara 

mera  

    wat tumbuhan dengan 

    baik . 

2. I P S 

 Menyebutkan jenis 

    Koleksi barang 

keluarga 

 Menceritakan 

peristiwa 

    yang menyenangkan 

    di rumah. 

3. I P A 

 Mendefinisikan 

tumbu 

    han yang berbuah 

besar 

 

4. Matematika 

 Membaca simbul: +, -

, : 

    dalam pengerjaan 

hitung 

    bilangan. 

 Mengurutkan 

bilangan 

5. Bahasa Indonesia 

 

 

   Pembagian tugas di  

   Rumah mu ! 

 Sebutkan tugas piket  

    di kelas ! 

 Jelaskan cara merawat 

   tumbuhan yang baik ! 

 

 

 Sebutkan apa saja 

kolek 

   si barang di 

keluargamu 

 Ceritakan kejadian apa 

   yang menyenangkan  

   di rumah mu !  

 

 Sebutkan nama 

tumbuh 

   an yang buahnya besar 

! 

 

 

 Bacalah simbul: +, - 

dan 

   : ! apa maksudnya ? 

 

 Urutkan bilangan ini ! 

 

 Apa saja isi cerita tadi 

? 

 

 Lengkapi kalimat ini ! 



 Menceritakan 

kembali isi 

    bacaan pendek. 

 Menyusun kalimat  

    Pendek. 

6. S B K 

 Menyebut alat musik 

    Dan bunyinya. 

 

 Sebutkan jenis alat 

    Musik ! 

 Bagaimana bunyi : 

   kendang, seruling, 

gitar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


