
PERSEPSI GURU PEMBIMBING KHUSUS ABK KELAS 1

TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

DI SD AL FIRDAUS SURAKARTA

Naskah Publikasi Ilmiah

Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai

Derajat Sarjana S-1

Oleh :

NOVI KESUMA PUTRI

A510110054

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos I-Pabelan, Kartasura

Telp. (0271) 717417, Fax: 715448 Surakarta 57102

Website : http://www.ums.ac.id Email:ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Dra. Sri Hartini, SH, M.pd

NIK : 050

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan

ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : CHANDRA LUKMANA SARI

NIM : A510110075

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Judul                    : PERSEPSI GURU PEMBIMBING KHUSUS ABK KELAS 1

TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SD

AL FIRDAUS SURAKARTA

Naskah artikel tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta,

Pembimbing

Dra. Sri Hartini, SH, M.pd

050

http://www.ums.ac.id
Email:ums@ums.ac.id


PERSEPSI GURU PEMBIMBING KHUSUS ABK KELAS 1
TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

DI SD AL FIRDAUS SURAKARTA
Oleh :

Novi Kesuma Putri, A510110054, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah

Surakarta, 2015

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat guru pembimng
khusus tentang penerapan implementasi kurikulum 2013 untuk siswa abk di SD
AL Firdaus Surakarta.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kua litatif.
Subjek penelitian adalah guru pembimbing khusus ABK. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik
analisis data interaktif. Teknik analisis interaktif dilakukan dengan pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa guru pemmbimbing khusus ABK kelas 1 SD AL Firdaus
surakarta  kurikulum 2013 tepat untuk digunakan untuk siswa ABK, karena
menekankan kepada karakter dan sikap peserta didik dan materi mengenai
pengalaman sehari-hari siswa, guru pembimbing khusus yang membantu abk
dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi,tetapi untuk guru pembimbing
khusus selalu memakai bahasa atau mengubah bahasa agar anak ABK dapat
memahami materi pelajaran, agar anak ABK dapat melaksanakan proses
pembelajaran maka guru pembimbing khusus selalu berada di samping abk dalam
proses pembelajaran, dan mengulangi kalimat yang di sampaik an oleh grur kelas.
Guru pembimbing khusus membuat program pendukung sesuai dengan kondisi
anak dan membuat PPI (program pelaksanaan individual) mencakup kurikulum
dan buku pelajaran dan menyesuaikan SK dan KD pertema dan sub tema, tetapi
jika siswa ABK tidak dapat mengikuti pembelajaran sesuai materi maka guru
pembimbing khusus memodifikasi agar materi di anggap ABK mudah di pahami.
Guru pembimbing khusus ABK kelas 1 b erkonsultasi dan mencari narasumber
yang dianggap mampu yang telah benar -benar mengikuti penataran untuk
mengatasi masalah masalah penerapan kurikulum 2013 untuk siswa ABK , dan
mencari buku pedoman dan buku tematik .

Kata kunci: Guru Pembimbing khusus ABK , Implementasi Kurikulum 2013



A. Pendahuluan

Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan

berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan

direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma –norma yang

berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga

kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru

adalah pelaksana dari suatu kurikulum. Menurut Undang undang nomor

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah. (Pasal 1 ayat 1).

Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 untuk menghasilkan

insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalu p enguatan

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Maka

pengembangan kurikulum di fokuskan pada pembentukan kompetensi dan

karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan dan

sikap yang dapat dikuasai peserta didik sebagi wuj ud pemahaman terhadap

konsep yang di pelajarinya. Implementasi Kurikulum 2013 memungkinkan

para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian

sasaran belajar, yang mencerminkan pengasaan dan pemahaman terhadap

apa yang di pelajari. Implementasi kurikulum 2013 merupakan acuan

kurikulum dalam pembelajan dan pembentukan kompetensi serta karakter

peserta didik.

Menurut kamus besar bahasa indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau

penerapan. Implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan mulai t ahun 2013,

dengan menunjuk beberapa SD di sekolah percontohan untuk memulai

menerapkan kurikulum 2013, Pada tahun pertama kelas yang

melaksanakan kurikulum 2013 adalah  SD kelas 1 dan 4. Kemudian pada

tahun 2014 semua sekolah mulai menerapkan kurikulum 201 3. Pada tahun

2014 kelas yang melaksanakan kurikulum 2013 adalah kelas 1,2,4, dan 5.



Dan sejak 2014 semua sekolah menerapkan kurikulum 2013 yang berbasis

karakter dan berbasis kompetensi.

Namun Implentasi Kurikulum ini  menimbulkan pro dan

kontra.Menurut pengalaman peneliti dalam observasi di SD tersebut

adalah SD Inklusi, pendidikan Inklusi yaitu penempatan anak berklainan

tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler yang telah

melaksanakan kurikulum 2013, bagi anak inklusi atau yang ser ing di kenal

sebagai anak berkebutuhan khusus ada guru pendamping. Banyak guru

dan guru pendamping yang masih merasa bingung dengan kurikulum ini

dan pada akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda -beda.

Adanya pendidikan Inklusi merupakan konsep pendidika n yang

tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena

keterbatasan fisik maupun mental.Pendidikan bagi anak berkebutuhan

khussus memang sangat penting untuk menunjang kepercayaan mereka

dalam mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan tingkat k ecerdasan

yang dimiliki. Hal ini menunjukan bahwa anak berklainan berhak pula

memperoreh kesempatan yang sama dengan anak lainnya(anak normal)

dalam pendidikan. Hal ini karena pendidikan merupakan hak dasar yang

harus di penuhi tanpa memandang latar belaka ng dan kondisi fisik yang

bersangkutan.

Guru sebagai pendidik di sekolah, guru melaksanakan tugasnya

sebagai pendidik dengan mengajar dengan tujuan yang jelas, bahan -bahan

yang disusun secara sistematis dan rinci dengan alat -alat yang telah dipilih

dan di rancang secara cermat. Dalam pendidikan inklusi terdapat guru

pendamping yaitu GPK guru pembimbing khusus yang dapat memahami

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk dapat di tempat

di sekolah Inklusi. GPK seseorang yang dapat membantu guru ke las dalam

mendampingi anak berkelainan atau siswa yang memerlukan bantuan

khusus pada saat diperlukan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan

maksimal.



Kurikulum pendidikan yang di terapkan untuk anak berkebutuhan

khusus di SD inklusi menggunakan kuri kulum sekolah reguler(kurikulum

nasional).Menurut pengalaman peneliti dalam observasi di SD tersebut

adalah SD Inklusi yang kelasnya bersifat paralel, anak berkebutuhan

khusus dengan berbagai kondisi yang berbeda -beda, jika fisik dan mental

memenuhi untuk masuk dan belajar di dalam kelas reguler bersama anak

normal lainnya, maka anak berkebutuhan khusus di bantu dan di dampingi

oleh guru penmbimbing khusus (GPK) untuk dapat mengikuti setiap mata

pelajaran yang dipimpin oleh guru kelas di sokolah inklusi ter sebut. Guru

pembimbing khusus untuk  anak berkebutuhan khusus tenaga pendidik

atau guru yang profesional dalam bidangnnya masing -masing. Tetapi

dalam penempatan kurikulm 2013 ini masih membingungkan untuk guru

pembimbing khusus ABK, karena GPK harus menger ti langkah

pembelajaran kurikulum 2013.Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013

untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif,

efektif, melalu penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang

terintegrasi. Untuk ABK mungkin memang sulit menggunakan kurikulum

2013 karena berkelainan dan memerlukan bantuan khusus yang

memerlukan bantuan khusus.  Dengan hambatan -hambatan yang di miliki

anak berkebutuhan khusus guru pembimbinglah yang membantu ABK

dalam mengikuti pembelajaran yang mener apkan kurikulum 2013,

mungkin penerapan kurikulum 2013 untuk anak berkebutuhan khusus

cocok karena berbasis dengan karakter yang menyenangkan.

Berdasaran latar belakang diatas maka fokus penelitian pada

penelitian ini adalah mengenai “Persepsi Guru Pembimb ing Khusus ABK

terhadap Implementasi kurikulum 2013 di SD Alfirdaus Surakarta”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka fokus

penelitian pada penelitian ini adalah mengenai “Persepsi Guru

Pembimbing khusus Anak Berkebutuhan Khusus kela s 1 terhadap

Implementasi kurikulum 2013 di SD Alfirdaus Surakarta”. Selanjutnya

dari fokus penelitian yang dirinci menjadi empat subfokus penelitian yaitu



mengenai,Bagaimana Persepsi Guru Pembimbing Khusus terhadap

pelaksanaan pembelajaran di SD Inklusi u ntuk Siswa ABK kelas 1 dengan

penerapan Implementasi Kurikulum 2013 di SD Alfirdaus Surakarta dan

Bagaimana persiapan guru pembimbing Khusus Anak Berkebutuhan

khusus dalam Implmentasi Kurikulum 2013.Bagaimana Persepsi Guru

Pembimbing Khusus Anak Berkebutu han Khusus dalam penerapan

Implementasi kurikulum 2013 di SD  Alfirdaus Surakarta apakah ada

kesulitan atau membantu Anak Berkebutuhan Khusus dalam Implementasi

kurikulum 2013. Dan Persepsi Guru Pembimbing Khusus tentang

kesulitan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Implementasi kurikulum

2013.

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian yaitu Untuk

mengetahui bagaimana Persepsi Guru Pembimbing Khusus terhadap

pelaksanaan pembelajaran di SD Inklusi untuk Siswa ABK kelas 1 dengan

penerapan Implementasi Kurikulum 2013 di SD Alfirdaus Surakarta. Dan

Untuk menegtahui bagaimana persiapan guru pembimbing Khusus Anak

Berkebutuhan  khusus dalam Implmentasi Kurikulum 2013. Serta Untuk

mengetahui bagaimana Persepsi Guru Pembimbing Khusus Anak

Berkebutuhan Khusus dalam pene rapan Implementasi kurikulum 2013 di

SD  Alfirdaus Surakarta apakah ada kesulitan atau membantu Anak

Berkebutuhan Khusus dalam Implementasi kurikulum 2013. Untuk

mengetahui persepsi Guru Pembimbing Khusus adakah kesulitan untuk

anak berkebutuhan khsusu dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD AL

Firdaus surakarta kelas 1 A,B,C.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis

yaitu: (1) Manfaat teoritis Sebagai wacana untuk menambah refrensi dan

bahan kajian dalam khasanah ilmu pengetahuan d i bidang pendidikan

mengenai kurikulum 2013. (2)Untuk landasan dan acuan untuk penelitian

selanjutnya yang terkait.(3) Manfaat Praktis Untuk mengetahui persepsi

Guru Pembimbing khusus GPK Anak Berkebutuhan Khusus dalam



implementasi kurikulum 2013. Dan memb antu guru pembimbing khusus

untuk dapat melaksanakan kurikulum 2013 dengan baik untuk Anak

Berkebutuhan Khusus di SD AL Firdaus Surakarta.

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menunjang

penelitian dan dijadikan dasar dalam penelitian. Teori tersebu t terdapat

dalam landasan teori yang berisi mengenai: pengertian persepsi, pengertian

persepsi guru, pengertian guru, pengertian guru pembimbing khusus,

pengertian anak berkebutuhan khusus, pengertian pendidikan inklusi,

pengertian implementasi, pengertian kuriklum 2013, pengertian

pembelajaran tematik dan pengertian implementasi kurikulum 2013.

Menurut Desiderato (dalam Nina W.Syam, 2011: 3) bahwa

persepsi yaitu pemaknaan/arti terhadap informasi (energi/stimulus) yang

masuk ke dalam kognisi manusia. persepsi adalah pengalaman tentang

objek,peristiwa, suatu hubungan -hubungan yang diperoleh dengan

menyimpulkan informaasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah

memberikan makna pada stimuli inderawi (sensor stimuli). Hubungan

sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adala bagian dari

persepsi.Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak

hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspetasi,motivasi, dan

memori.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI, 2005:863)

persepsi memiliki arti: (1) Tanggapan, (2) proses seseorang mengetahui

beberapa hal melalaui panca indranya. Jadi dapat di simpulkan bahwa

persepsi guru yaitu tanggapan seseorang guru tentang suatu hal yang

relevan dan untuk memberikan kepada kita gambaran dan pendapat yang

bermakna

Berdasarkan pada UU RI No.14 Tahun 2005  ketentuan umum

pasal 1 ayat 1, tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru adalah

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi pe serta



didik anak usia dalam jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan

pendidikan menengah.Pendidik profesional berarti orang yang mempunyai

keahlian khusus di dalam  bidang yang dikuasainya dan dunia pendidikan

adalah bidang yang perlu dikuasai seorang guru.

Meurut Prastomo (dalam Ilahi, 2013: 180) GPK guru pembimbing

khusus yang dapat memahami pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus

(ABK) untuk dapat di tempat di sekolah Inklusi. GPK seseorang yang

dapat membantu guru kelas dalam mendampingi anak berk elainan atau

siswa yang memerlukan bantuan khusus pada saat diperlukan, sehingga

proses pembelajaran dapat berjalan maksimal.

Menurut Kusumah ( dalam Sunaryo dan surtikanti, 2011:1 ) bahwa

anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan adalah anak yang

berbeda-beda dari rata-rata anak normal yaitu dari ciri mental, kemampuan

panca indra, kemampuan komunikasi, prilaku sosial, atau sifat fisiknya.

Anak tersebut membutuhkan praktek sekolah yang dimodifikasikan atau

pelayanan pendidikan khusus untuk mengembangk an kemampuan yang

tinggi.

Staub dan peck (dalam illahi,2012:27) menjelaskan bahwa

pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan,

sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler, karena menunjukan bahwa

kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak

berkelainan.

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004: 70)

mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang

saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang

saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh  Mclaughin (dalam Nurdin

dan Usman, 2004: 70). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:

70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.



Suryosubroto (2010:32) menuliskan kurikulum yaitu rencana

pendidikan dan pengajaran dalam segala pengalaman pendidikan yang di

berikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya.

Mulyasa (2013:39) menuliskan bahwa kurikulum 2013

menjanjikan generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan

berkarakter. Dengan kreaktifitas ana k-anak bangsa mampu berinovasi

secara aktif untuk mejawab tantangan masa depan.

Poerdarminta (dalam majid,2014:80) menjelaskan bahwa

Pembelajaran Tematik yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan

Tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dap at

memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan.

Mulyasa (2013:99) menuliskan bahwa Implementasi kurikulum

2013 merupakan kurikulum dalam pemblajaran dan pembentukan

kompetensi serta karakter peserta didik. Karena bertujuan untuk

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada

karakter peserta didik. Implementasi kurikulum 2013 menghasilkan insan

yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap

pengetahuan dan keterampilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah DasarAL Firdaus Surakarta.

Kegiatan wawancara terhadap informan dilaksanakan di lingkungan

Sekolah Dasar AL Firdaus Surakarta. Penelitian dilakukan dengan

observasi dan melakukan wawancara dengan guru pembimbing khusus

ABK kelas 1 A,B,C dan kepala sekolah SD AL Firdaus Surakarta.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan penelitian, mulai dari

pengajuan judul hingga penulisan hasil penelitian dilaksanakan selama

lima bulan yaitu bulan Desember 2014 – Maret 2015.



Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena

menggambarkan atau mendiskripsikan persepsi guru pembing khusus

terhadapat implementasi kurikulum 2013 di SD AL Firdaus Surakarta.

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu

data yang dapat disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam

penelitian ini. Sugiono (2013: 308 -309) menjalaskan bahwa teknik

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara dan

dokumentasi.Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah. (1) Pengamata (Observasi) Nasution (dalam Sugiono, 2005: 64)

menjelaskan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para

ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia

kenyataan yang diperoleh melalui observasi.Dari pengertian tersebut dapat

disimpulkan bahwa observasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara

mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian

ini peneliti melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran di sekolah

Inklusi dan memperhatikan anak berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan

pembelajaran dengan menerapkan kurikulum pada kelas 1 paralel A, B,C,

di SD AL-Firdaus Surakarta.(2) Wawancara Sugiono (2013: 194)

menuliskan bahwa wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti

ingin mengetahui hal dari respoden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya, teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri dari laporan

tentang pengetahuan.Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan

jalan tanya jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bert anya

secara lisan responden menjawab secara lisan pula (Rubiyanto. 20013 :



73). Sukardi (dalam Rubiyanto. 2013: 89) wawancara adalah dialog

interaktif antara peneliti dan respondent dan dapat pula sepihak artinya

peneliti yang bertanya terus. Berdasarkan pe ngertian diatas dapat

disimpulkan bahwa wawancara adalah cara pengumpulan data secara

langsung dengan berdialog interaktif antara peneliti dan respondent

maupun secara sepihak. Wawancara pada peneliti ini dilakukan dengan

Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing Khusus kelas 1 A,B,C di SD AL

Furdaus Surakarta. (3) Dokumentasi Sugiono (2005:82) menuliskan bahwa

dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlaku, dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya -karya monumental dari

seseorang. Dokumen yang bebentuk gambar , misalnya foto, gambar

hidup, sketsa dan lain-lain. Dokument yang berbentuk karya misalnya

karya seni dan dokumen perupakan pelengkap bagi penelitian. Dalam

penelitian ini penelitian mendokumentasikan data -data sekolah yang

dianggap penting dan sesuia dengan kebutuhan penelitian. Dokumen yang

dikumpulkan yaitu profil sekolah, daftar nama kepala sekolah beserta guru

kelas dan guru Pembimbing khusus dan data guru pembimbing khusus

kelas 1t, PPI (program pelaksana individual) dan program pendu kung anak

kebutuhan khusus foto kegiatan belajar Anak Berkebutuhan Khusus di

kleas Reguler kelas 1.



Dari hasil penelitian, bahwa Implementasi kurikulum 2013 dapat di

gunakan untuk siswa abk untuk meningkat kemampuan pemahamanya

dalam tingkat kekurangan dan cacat yang di derita ABK.Anak

berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan pada fisik,

mental, tingkah laku (behavioral) atau indranya yang memiliki kelainan

yang sedemikian sehingga untuk mengembangkan secara maksimum

kemampuannya. Konsep pendidikan untuk abk merupakan gambaran

mental yang di lengkapi layanan seseautu. Sekolah inklusilah tempat untuk

anak berkebutuhan khusus untuk belajar seperti anak normal lainnya.

Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang tidak membeda -

bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasa fisisk maupun

mental. Sekolah Inklusi adalah sekolah regular yang menerima abk,

dengan menyediakan sistem pendidikan yang sama seperti anak tanpa

kebutuhan khusus, mulai dari kurikulum, pembelajaran hingga penilaian.

Disini Biasanya anak akan mendapat guru pembimbing khusus. Di sekolah

inklusi di SD al firdaus semua siswa masuk ke kelas untu k mengikuti

pembelajaran yang ada di dalam kelas dan di dampingi guru pembimbing

khusus yang mngeti tentang masalah anak dan kondisis anak lalu dalam

proses bembelajaran di bimbing dan di bantu. Di sekolah inklusi ada kelas

khusus jika abk tidak mampu meng ikuti pembelajaran yang ada di kleas

full satu hari, maka kelas khusus di rancang bagi abk untu di bimbing lebih

dalam dengan gpk.Kurikulum yang ada di sekolah inklusi yaitu kurikulum

2013 yang berbasis karakter dan meningkatkan siswa yang produktif,

kreatif inovatif. Maka anak berkebutuhan khusus dengan bimbingan gpk

dapat meningkatkan kemampuan pemahamanya. GPK guru pembimbing

khusus yang dapat memahami pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus

(ABK) untuk dapat di tempat di sekolah Inklusi. GPK seseorang y ang

dapat membantu guru kelas dalam mendampingi anak berkelainan atau

siswa yang memerlukan bantuan khusus pada saat diperlukan, sehingga

proses pembelajaran dapat berjalan maksimal. Dan mengajarkan ke siswa

abk sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah.



Bahwa dalam penelitian ini penulis menuliskan judul tentang

persepsi guru pembimbing khusus kelas 1 terhadap implementasi

kurikulum 2013. Maka hasil wawancara dengan gpk denga kondisi siswa

abk dapat menerapkan kurikulum 2013 dan perlu bimbingan oleh gpk,

dalam menerapkan kuriulum 2013 gpk seringnya mengubah bahasa agar

abk dapat paham dan mengerti materi yang di ajarkan.

1. Persepsi GPK terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk anak

berkebutuhan khusus dengan implementasi kurikulum 2103 di SD inklusi

AL Firdaus Surakarta.

Bahwasanya sekolah inklusi yaitu dimana anak berkebutuhan

khusus berada di dalam kelas reguler untuk memperoleh pendidikan yang

sama dengan anak normal di sekolah umum yang di lengkapi dengan

layanan pendukungan dan disesuaikan dengan kebutuh an anak. Dan

sekolah inklusi menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga tersebut

artinya di menyesuaikan dengan pemerintah. Jadi anak berkebutuhan

khusus  kurikulum yang di gunakan dalam pembelajaran menyesuaikan

kurikulum yang ada di sekolah  dengan si swa reguler lainnya. Pada saat ini

kurikulum yang di gunakan di SD Inklusi al firdaus menggunakan

kurikulum 2013 yang menekankan kompetensi dan karakter dan prilaku

sehari-hari yang tanpak setiap aktifitas peserta didik yang sesuai dengan

anjuran dinas pendidikan. Dalam proses pembelajaran siswa ABK di

dampingi oleh GPK dalam proses pemebelajaran berlangsung, pada saat

proses pembelajaran gpk mendampingi dan membimbing sesaui acuan

buku yang ada, ABK selain berada di dalam kelas ada ruangan khusus

untuk di bimbing dan di ajarkan jika di dalam kelas belum paham. Adanya

ruangan khusus untuk meningkatkan kemampuaan ABK, dan di sediakan

ruangan terapi untuk meningkatkan perkembangan anak.

2. Persiapan guru pembimbing Khusus Anak Berkebutuhan  khusus dalam

Implmentasi Kurikulum 2013.



Persiapan guru pembimbing khusus ABK dalam penerapan

kurikulum 2013 dengan kondisis yang di alami abk yang memerlukan

bantuan khusus. Dalam proses pembelajaran gpk membuat program

pendukung sesuai dengan masalah siswa abk disesuaikan den gan

kondisinya, dan membuat PPI sesuai dengan yang ada di dalam buku,

apabila siswa dapat menerima pelajaran yang ada di buku maka gpk

membuat PPI sesaui acuan buku, jika siswa abk tidak dapat mengikuti

pembelajaran yang di terapkan di dalam buku maka gpk memodifikasi

pembelajaran itu menjadi lebih mudah dan di pahami siswa abk. Dengan

penerapan kurikulum 2013 dengan pemeblajaran tematik.

3. Persepsi Guru Pembimbing Khusus Anak Berkebutuhan Khusus dalam

penerapan Implementasi kurikulum 2013.

Persepsi setiap guru yang menjadi narasumber dalam penelitian

ini memiliki pengalaman yang berbeda -beda, namun dalam persepsinya

memiliki kesamaan yaitu kurikulum 2013 itu bagus, namun masih

memiliki beberapa kendala seperti bahasa yang rumit dan harus

menyederhanakan lagi dan sistem penilaina begitu banyak aspek yang

harus di teliti.

Implementasi kurikulum 2013 yaitu penerapan karakter peserta

didik, dengan pembelajaran tematik, maka untuk gpk pada saat

membimbing ABK harus paham dan mengerti pembelajaran tematik, agar

ABK dapat memahami pembelajaran maka GPK menggunakan bahasa

yang bisa di cerna oleh ABK untuk menerapkan kurikulum 2013 dalam

pembelajaran.

Guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik apabila mempunyai

kompetensi pedagogik. Salah satu kompetensi peda gogik yang harus

dikuasai adalah memahami kurikulum. Adanya kuikulum baru, guru

butuh belajar dan penyesuaian. Apabila sosialisasi pemerintah tentang

kurikulum 2013 masih kurang, maka pengetahuan dan pemahaman guru



tentang kurikulum 2013 pun akan kurang. A lhasil guru tidak dapat

menjalankan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dengan

baik.

Dari semua GPK yang penulis wawancara mereka mengagap

bahwa kurikulum 2013 di sd al firdaus kelas1 cocok di gunakan untuk abk

karena menekankan kepada karakter siswa dan pengalaman sehari -hari

siswa, maka kurikulum 2013 dapat di mengeti siswa dan dengan bantuan

GPK. Tetapi dengan keterabatasan abk maka tidak langsung bisa paham

untuk menerima pembelajaran, harus di bimbing dengan khusus.

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, anak

dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Proses interaksi

tersebut didukung oleh beberapa komponen pembelajaran yaitu tujuan,

materi, metode dan evaluasi pembelajaran dan dengan bantuan gpk siswa.

Guru pembimbing menyadari  bahwa Kurikulum 2013 Terlihat

nilai berupa angka dalam rapor pada setiap mata pelajaran. Sedangkan

pada kurikulum 2013 terlihat bagaimana sikap spiritual dan sosial , rasa

ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan

psikomotorik dengan penjabaran deskriptif Jadi siswa akan merasa

dihargai setiap kelebihan dan dipahami kekurangannya.

4. Persepsi GPK tentang kesulitan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam

Implementasi kurikulum 2013.

Guru pembimbing khusus menjelaskan bahwa kesulitan siswa

dalam menerapkan kurikulum 2103 untuk membedakan mata pelajaran,

tetapi dengan arahan gpk dan bimbingan abk dapat mengikuti pembelajaran

di dalam kelas. Kurikulum 2013 menekankan pengalaman sehari -hari siswa

jadi abk dapat paham dan mengerti dan harus di bimbing oleh gpk.

Kemampuan pemahaman abk tidak seperti anak normal lainya yang tidak

ada hambatan dan langsung mnegerti jika di jelas kan oleh guru kelas. Abk



dengan pemahan karena keterbelakangan mental dan kelainan fisik maka

bertahap dan pelan-pelan agar mengeti materi yang di ajarkan oleh gpk,

menueut gpk untuk kelas 1 kurikulum 2013 terlalau sulit, butuh

menekankan pemahaman dan mengubah bahsa agar abk paham me ngikuti

pembelajaran.

Dari pemaparan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis

lakukan selama penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang telah

diangkat yaitu mengenai persepsi guru pembimbing khusus abk kelas 1

terhadap implementasi kurikulum 20 13. Dengan pelaksanaan pembelajaran

untuk abk di sd inklusi dengan menggunakan layanan yang sesuai dengan

kebutuhan abk. Dan persiapan gpk dalam mendampingi dan membing abk

membuat program pendukung dan ppi sesuai acuan kurikulum dan buku.

Kesulitan abk dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan

bahasa dan mengubah bahasa agar di pahami okeh abk, dengan bantuan gpk

abk dapat mengikuti pelajaran yang di tekankan oleh pihak sekolah, maka

siswa abk dapat meingkatkan kemampuannya seperti anak normal lai nnya

dan dapat belajar seperti anak seusianya.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan

data wawancara dan observasi mengenai persepsi guru pembimbing khsus

abk kelas 1, maka pendapat gpk mengenai kesulitan yang di hadapi guru

maupun abk tidak ada masalah, dan gpk menjelasakan bahwa abk dapat

mengikuti pembelajaran kurikulum 2013 dengan bantuan gpk.

Dari proses pembelajaran buku acuan kurikulum di sesuaikan

dengan siswa reguler lainnya, tentang evaluasi dan penilaian dari huru kelas

di sesuaikan dengan anak normal lainnya, jika abk tidak dapat mengerjakan

soal evaluasi maka gpk yang membuat dan di sesuaikan dengan kondisi

diswa dan masalah siswa tetapi acuannya juga materi dari kurikulum dan

buku pembelajaran.

Selain itu dalam forum gpk ya ng diadakan untuk proses

pembelajaran abk dimanfaatkan oleh guru untuk membahas masalah yang

dialami oleh guru dalam menerapkan pembelajaran untuk abk. Pembahasan



masalah tersebut dilakukan dengan cara sharing dengan guru lain kendala

apa yang ada di pembelajaran tematik dan berkonsultasi serta mencari

narasumber yang telah benar -benar mengikuti penataran untuk mengatasi

masalah. Karena gpk juga mengikuti pelatihan tentang abk dan kurikulum

2013.

Kita ketahui selama ini bahwa dalam kurikulum KTSP lebih

menonjolkan pengetahuan siswa saja. Terlihat nilai berupa angka dalam

rapor pada setiap mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013 terlihat

bagaimana sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, k reativitas, kerja sama

dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik dengan penjabaran

deskriptif di dalam rapor. Jadi siswa akan merasa dihargai setiap kelebihan

dan dipahami kekurangannya.

Seperti halnya mata uang yang memiliki dua muka, kurikulum

2013 memiliki kelebihan dan kekurangan, bagaimana sikap kita untuk

menyikapi kelebihan dan kekurangan tersbut yang menjadi kunci untuk

keberhasilan dalam implementasi kurikulum 2013.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil peneiltian dan pembahasan yang telah

dipaparkan pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembelajaran oleh GPK dengan anak

berkebutuhan khusus edi sekolah inklusi di sd al

firdaus Surakarta.

2. Pendidikan inklusi menuntut adanya pendidikan/ pembelajaran yang

berpusat pada anak, pendidikan inklusi menciptakan dan menjaga

komunitas kelas yang hangat, menerima keragaman dan menghargai

kuperbedaan, dan pendidikan inklusi menunutut penerapan

kurikulum yang feksibel.

3. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas inklusi dengan ban tuan

guru pembimbing khsuss untuk dapat mempermudah ABK dalam



proses pembelajaran yang berlangsung dan seseuai kurikulum yang

berlaku di sekolah inklusi tersebut.

4. Kurikulum 2013 tepat di gunakan untuk anak berkebutuhan khsusus

dengan bantuan dan bimbingan ABK, dengan membentuk karakter

abk dalam kehidupan sehari -hari.

5. Siswa abk dalam proses pembelajaran abk menerapkan sesaui acuan

buku dan kurikulum tetapi tetap melihat d ari kondisi ABK, jika abk

tidak dapat mengikuti materi yang ada di buku, maka gpk

memodifikasi materi agar dapat dengan mudah di mengerti oleh abk,

dan gpk mengubah bahasa saat menjelaskan materi dengan gpk

karena keterbatasan fisik dan mental abk.

6. Kesulitan untuk GPK maupun abk tidak ada masalah, hanya

pemahaman untuk abk butuh wak tu, dan di ulang-ulang oleh GPK

agar paham.

7. Persiapan guru pembimbing khusus dalam proses pembelajaran

untuk ABK dalam peenrapan kurikulum 2013, membuat program

pendukug sesuia kondisis siswa dan m embuat PPI (program

pelaksaan individual).
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