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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam pembelajaran di sekolah terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal seperti motivasi belajar peserta didik, persepsi peserta didik terhadap 

materi pelajaran, konsentrasi belajar, pengelolaan bahan ajar, menyimpan 

perolehan hasil belajar, kemampuan untuk berprestasi, rasa percaya diri, 

keberhasilan belajar dan kebiasaan belajar, sedangkan faktor eksternal seperti 

guru, sarana prasarana, kebijakan penilaian, lingkungan sosial peserta didik di 

sekolah dan kurikulum sekolah (Dimyati & Mudjiono, 2013:235). Kedua faktor 

ini saling berkaitan dan mendukung untuk mencapai tujuan dari pembelajaran di 

kelas. Dalam prosesnya harus ada kerjasama yang baik dari pihak sekolah sebagai 

penyedia kurikulum, guru sebagai pengajar dan peserta didik sebagai subjek yang 

belajar guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam implementasi di sekolah 

peserta didik ditempatkan ke dalam kelas-kelas dengan jumlah maksimal per kelas 

30 peserta didik. 

Menurut Sukmadinata, (2013:204) di dalam kelas sangat sulit untuk 

menemukan peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama. Kelas-kelas 

rombongan belajar di sekolah meskipun tingkatnya sama tetapi memiliki 

perbedaan dalam kecerdasan, prestasi, kesulitan belajar, minat, disiplin, latar 

belakang sosial, budaya dan ekonomi. Hal ini karena masing-masing peserta didik 

dalam kelas memiliki kemudahan dan kesulitan yang berbeda dalam belajar. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2012:236) ada bermacam-macam hal yang 

menyebabkan kemudahan dan kesulitan peserta didik dalam belajar. Kemudahan 

peserta didik seperti memiliki fasilitas yang baik di lingkungan rumah dan sekolah 

sedangkan kesulitan peserta didik seperti kesulitan sebagai akibat dari 

ketidaksukaan peserta didik akan materi yang dipelajari dan kesulitan belajar bagi 

anak yang berkebutuhan khusus. 
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Hasil penelitian Sears et al. (2014) menunjukkan bahwa peserta didik 

berkebutuhan khusus memperoleh konten yang kurang dalam pembelajaran 

biologi, kimia, dan fisika, akibatnya 45% peserta didik berkebutuhan khusus di 

kelas sains tidak mengerti konsep yang dipelajari. Menurut temuan dari National 

Longitudinal Transition Study (NLTS), persentase kesempatan pendaftaran masuk 

sekolah menengah pertama bagi peserta didik dengan Emotional and Behavioral 

Disorders (EBD) dan Learning Disabilities (LD) terbatas yaitu berturut-turut 

21,8% dan 34,7%. Selain itu, peluang lapangan kerja juga relatif rendah berturut-

turut 52,7% dan 38,3% (Wagner et al. 2005; Seo et al. 2015). Terkait dengan 

masalah ini, Carrington & Macarthur, (2012) dalam buku berjudul “Teaching in 

Inclusive School Communities” menjelaskan bahwa perlu ada perubahan dari 

sistem sekolah untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan ke arah memberikan 

kesempatan bagi seluruh peserta didik baik yang normal maupun yang 

berkebutuhan khusus untuk mendapat hak yang sama dalam belajar.  

Pemberian hal yang sama dalam suatu sistem sekolah memungkinkan semua 

peserta didik dihargai dan mendapatkan kesempatan penuh untuk berprestasi 

dalam kehidupan di sekolah. Fokus dalam sistem ini adalah menekankan peserta 

didik pada kehadiran, partisipasi dan prestasi. Sekolah yang menjalankan sistem 

tersebut disebut sekolah inklusi atau pendidikan inklusi (Ainscow et al. 2006; 

Booth & Ainscow, 2011; Carrington & Macarthur, 2012). Sekolah harus 

mempersiapkan guru untuk menghadapi tantangan akses ke kurikulum pendidikan 

untuk semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus serta peserta didik 

dari latar belakang ras, budaya, bahasa, dan sosial ekonomi yang berbeda. Hal ini 

tidak dapat dicapai tanpa kerja sama dan komunikasi antara semua satuan 

pendidikan (Benton-Borghi, 2013) 

Sekolah inklusi atau pendidikan inklusi adalah sekolah reguler yang 

mengkoordinasi dan mengintegrasikan peserta didik reguler dan peserta didik 

penyandang cacat dalam program yang sama. Pentingnya pendidikan inklusi tidak 

hanya memenuhi target pendidikan dasar 9 tahun akan tetapi lebih banyak 

keuntungannya yaitu memenuhi hak-hak bagi kesejahteraan peserta didik. Dengan 

begitu peserta didik berkebutuhan khusus akan merasa tenang, percaya diri, 
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merasa dihargai, dilindungi, disayangi, bahagia dan bertanggung jawab. Dalam 

prosesnya guru harus mempunyai waktu, pengetahuan dan keterampilan ekstra 

untuk menjalankan proses pembelajaran dalam kelas pendidikan inklusi (Satrio, 

2015) 

Peserta didik tersebut dalam paradigma pendidikan inklusif disebut Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK). Ada dua kelompok ABK, yaitu: ABK temporer 

(sementara) dan permanen (tetap). Adapun yang termasuk kategori ABK temporer 

meliputi: anak-anak yang berada dilapisan strata sosial ekonomi yang paling 

bawah, anak-anak jalanan, anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah 

perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV-

AIDS sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah anak-anak 

tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, Attention Deficiency 

and Hiperactivity Disorders (ADHD), Anak Berkesulitan Belajar dan anak 

berbakat dan sangat cerdas (Hidayat, 2009) 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di 

Indonesia yang juga menjalankan pembelajaran di kelas dengan sistem pendidikan 

inklusi. Pada prosesnya di kelas inklusi peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar (berkebutuhan khusus) mendapatkan waktu dan perhatian khusus dari 

guru. Hal ini mengakibatkan guru harus bisa memberikan waktu tambahan dalam 

mengajar, membimbing dan memberi pengarahan kepada peserta didik tersebut. 

Selain itu, hasil ujian nasional tahun 2012 menunjukkan daya serap materi IPA 

peserta didik di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah rata-rata tetapan 

standar. Rata-rata nilai peserta didik pada materi tekanan zat cair adalah 54,17 

dengan standar 65,58 (Litbang Kemendikbud tahun 2015). Beberapa faktor 

penyebabnya adalah kurangnya media pembelajaran untuk materi tekanan zat cair 

di sekolah inklusi dan metode mengajar yang digunakan guru sama dengan 

metode yang digunakan di sekolah normal sehingga peserta didik sulit untuk 

memahami materi baik dalam dimensi pengetahuan faktual, konseptual maupun 

prosedural.  
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Berdasarkan hal tersebut perlu adanya suatu rancangan pembelajaran yang 

dirancang secara baik, sehingga dalam prosesnya mampu mengakomodasi seluruh 

peserta didik dalam kelas inklusi dalam satu kali pembelajaran tanpa adanya 

waktu dan perhatian tambahan untuk menjelaskan kepada peserta didik yang 

berkebutuhan khusus. Dalam sekolah inklusi, peserta didik baik yang normal 

maupun berkebutuhan khusus memiliki kesulitan belajar dalam pembelajaran 

IPA. Perlu juga adanya desain media yang dapat digunakan oleh seluruh peserta 

didik dalam kelas di sekolah inklusi dari bahan-bahan sederhana yang dapat 

menjelaskan materi pembelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan penguasaan 

konsep peserta didik yang normal dan berkebutuhan khusus.  

Universal Design for Learning (UDL) merupakan rancangan pembelajaran 

yang  didefinisikan sebagai desain bahan ajar yang dibuat secara umum sehingga 

mudah dimengerti oleh peserta didik yang beragam dalam kelas inklusi. Dalam 

prosesnya, UDL mengurangi kesulitan belajar peserta didik yang memiliki 

kebutuhan belajar yang beragam, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, 

perbedaan budaya, latar belakang ekonomi, persepsi tentang materi pembelajaran 

dan penguasaan dasar peserta didik akan materi untuk dapat mengakses semua 

konten dari ilmu yang diajarkan oleh guru. UDL juga merupakan suatu kerangka 

kerja yang memandu perkembangan praktek kurikulum berdasarkan kebutuhan 

peserta didik dalam kelas dengan menggunakan bahan ajar fleksibel sehingga 

dapat mengakomodasi seluruh peserta didik dalam  pembelajaran (National 

Center on Universal Design for Learning, 2010). Penelitian oleh Rose & 

Strangman, (2007) menunjukkan bahwa dengan menggunakan UDL setiap peserta 

didik bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai pendekatan yang fleksibel. 

Bahan dan penilaian yang dirancang secara universal dapat membantu peserta 

didik yang beragam untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kelas terdapat 

prinsip-prinsip UDL yang digunakan agar peserta didik berpartisipasi dalam 

pembelajaran yaitu : representasi, aksi dan ekspresi serta keterlibatan. 

Representasi,Prinsip ini mengacu pada rancangan bahan ajar yang membuat 

konten dapat diakses oleh peserta didik yang beragam baik latar belakang, 

persepsi peserta didik maupun karakternya. Contohnya seperti bahasa, ekspresi, 
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simbol, video, audio, percobaan sederhana dan diagram. Penelitian dengan 

pendekatan prinsip representasi dalam UDL telah lakukan oleh Susanet al. (2012), 

Searset al. (2014) dan Marinoet al. (2014), menggunakan video, audio, simbol, 

video game dan teks berbasis cetak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

peserta didik lebih mudah dalam memahami, mengakses materi dan dapat 

memecahkan masalah dari materi yang diajarkan oleh guru. Pemahaman materi 

dari peserta didik ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai dari pretes yang 

dilakukan sebelum pembelajaran ke postes sesudah pembelajaran dengan UDL. 

Juga penelitian oleh Zydney & Hasselbring, (2014) yang menyediakan sarana 

representasi berupa video singkat dengan durasi 30 sampai 90 detik, hal tersebut 

mendukung peserta didik untuk termotivasi dalam belajar. 

Aksi and Ekspresi, Prinsip ini dapat didefinisikan sebagai metode alternatif 

bagi peserta didik untuk berkomunikasi atau menunjukkan apa yang sudah mereka 

pelajari. Metode ini mencakup pedoman untuk beberapa sarana tindakan fisik, 

ekspresi dan komunikasi serta fungsi pemecahan masalah yang memungkinkan 

peserta didik untuk menemukan konsep baru yang belum mereka ketahui 

sebelumnya (McGuire, et al. 2006;Abellet al. 2011). Penelitian oleh Sears et al. 

(2014), Spooneret al. (2007) dan Marinoet al. (2014) memberi penjelasan tentang 

penggunaan prinsip aksi dan ekspresi dalam rancangan pembelajaran berbasis 

UDL, yaitu dalam proses pembelajaran di kelas guru harus menyusun bahan ajar 

agar peserta didik juga beraksi dalam memecahkan masalah yang dikaji atau 

peserta didik sendiri yang menjalankan prosedur pembelajaran tersebut. Sebagai 

contoh dalam pembelajaran dengan video game peserta didik tidak menyadari 

dalam permainannya tersebut ternyata mereka juga sambil mempelajari materinya. 

Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya proses aksi dan ekspresi yang 

dijalankan oleh peserta didik tersebut, peserta didik lebih bisa mengerti 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

Keterlibatan, prinsip ini merupakan suatu strategi yang melibatkan peserta 

didik yang beragamdi kelas dalam proses pembelajaran misalnya, memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil percobaan, 
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berdiskusi dan kesempatan peserta didik untuk menanggapi guru dan temannya. 

Dalam hal ini untuk mendorong keterlibatan bagi semua peserta didik kurikulum 

harus menyediakan bahan alternatif yang fleksibel (Rose & Meyer 2002; Marinoet 

al. 2014). Penelitian oleh Sears et al. (2014) memberi gambaran tentang 

penggunaan UDL pada prinsip keterlibatan. Peserta didik harus mengakses konten 

pada lembar kerja mereka dan meminta peserta didik untuk menghitung massa 

molar di Mole Student Workbook  (MSW). Dengan prinsip ini membuat peserta 

didik terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga materi yang diajarkan lebih 

dikuasai oleh mereka.  

Metode UDL lebih memudahkan guru dalam mengakomodasi pembelajaran 

bagi peserta didik di kelas sekolah inklusi. Penelitian yang dilakukan oleh Courey  

et al. (2012) danMarino et al.(2014) dengan pendekatan yang sama yaitu 

rancangan UDL dikaitkan dengan teknologi, namun dengan instrumen yang 

berbeda dimana Courey et al. menggunakan rubrik penilaian berbasis online 

kepada guru dan peserta didik sedangkan Marino et al. menggunakan instrumen 

pretes dan postes. Hasil dari kedua penelitian tersebut memberikan hasil bahwa 

guru bisa mendapatkan keuntungan dari instruksi dengan perencanaan pelajaran 

yang menggunakan prinsip-prinsip UDL untuk membuat bahan ajar bersifat 

umum sehingga lebih mudah diakses oleh semua peserta didik yang beragam.  

Selain merupakan suatu kerangka kerja yang memandu perkembangan 

praktek kurikulum dalam kelas inklusi sehingga dapat berjalan lebih lancar, 

manfaat tambahan UDL adalah kepada peserta didik dengan gangguan perilaku. 

Peserta didik tersebut dapat terlibat dalam materi dengan cara yang menarik 

perhatian mereka, menantang dan memungkinkan mereka untuk menemukan 

konsep sendiri. Kerangka didesain untuk membantu peserta didik dengan 

gangguan perilaku untuk memantau dan memperbaiki perilaku mereka sendiri. 

Dalam kelas UDL, peserta didik dengan gangguan perilaku menunjukkan sikap 

yang baik dan terlibat dalam proses belajar (Johnson-Harris, 2014). 

UDL juga dapat diimplementasikan di kelas yang memiliki peserta didik 

dengan perbedaan budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Coureyet al. (2012) 
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dengan peserta didik 5% Afrika Amerika, 20% Asia Amerika, 63% Kaukasia, 9% 

Hispanik, dan 2% lainnya.  Penelitian oleh Spooner et al. (2007) dengan peserta 

didik  enam puluh (83%) dari peserta berasal dari Eropa Amerika, 9 (13%) berasal 

dari Afrika Amerika, dan 3 (4%) berasal dari etnis lainnya. Penelitian oleh Ciullo, 

(2014) dengan peserta didik berasal dari Hispanik, Kaukasia dan Amerika berkulit 

hitam. Juga penelitian oleh Marino et al. (2014) dengan peserta kelas sains dari 

empat negara di Pacific Northwest dan Midwest dan oleh Coyne et al.(2012) 

dengan peserta lima sekolah yang terletak di dua negara bagian New England. 

Penelitian tersebut menggunakan rancangan pembelajaran UDL dan menunjukkan 

hasil peningkatan penguasaan konsep peserta didik yang berbeda budaya dalam 

kelas. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa UDL merupakan 

rancangan bahan ajar yang dapat membantu dan memudahkan guru dalam 

menjalankan aktivitas pembelajaran dalam kelas yang memiliki beragam peserta 

didik. Keberagaman tersebut dalam hal karakter seperti berbeda latar belakang 

budaya, perbedaaan persepsi akan pembelajaran IPA dan kelas inklusi yang 

memiliki ABK. Pada peserta didik berkebutuhan khusus biasanya akan sulit 

dalam menerima materi pelajaran dari guru dalam kelas pendidikan inklusi. 

Dengan rancangan UDL pembelajaran dapat langsung diajarkan secara umum 

sehingga dapat mengakomodasi seluruh peserta didik (Byrne etal. 1986; Klein 

2004; Abell et al. 2011). 

Perlu adanya implementasi rancangan pembelajaran Universal Design for 

Learning (UDL) pada sekolah inklusi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 

dengan harapan dapat memberikan pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang dipelajari. Telah dilakukan uji coba perangkat pembelajarandi salah satu 

SMPNdi Kota Kupang dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretes 

adalah 38,6% dan setelah diberikan perlakuan dengan UDL mendapatkan nilai 

rata-rata postes 68,5%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa perangkat pembelajaran 

yang digunakan dari aspek keterbacaan sudah menggunakan tata bahasa yang 

benar dan poin-poin yang ada dalam perangkat pembelajaran mudah dipahami 
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oleh peserta didik sehingga memberikan peluang untuk dapat diterapkan di kelas 

inklusi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian yang 

dilaksanakan pada kelas yang memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar (berkebutuhan khusus) pada pembelajaran IPA, maka peneliti mencoba 

meneliti tentang “Penerapan Pembelajaran Ipa Terpadu Berbasis Universal 

Design for Learning (UDL) Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Peserta 

Didik Yang Mengalami Kesulitan Belajar Pada Materi Tekanan Zat Cair”.  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dalam proses pembelajaran IPA di kelas inklusi yang memiliki peserta didik 

normal dan berkebutuhan khusus, guru harus memberikan waktu dan perhatian 

khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Beragamnya peserta didik 

di kelas inklusi, menyebabkan terjadinya kesulitan belajar baik untuk peserta 

didik normal maupun berkebutuhan khusus yang ditunjukkan oleh hasil 

penguasaan konsep IPA yang masih rendah. Untuk mengatasi kesulitan tersebut 

diperlukan pembelajaran yang dapat mengakomodasi seluruh peserta didik yang 

beragam dalam kelas inklusi dalam satu kali pembelajaran, serta dapat 

meningkatkan penguasaan konsep peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

IPA. Rancangan pembelajaran yang diperkirakan dapat mengatasi masalah 

tersebut adalah Universal Design for Learning (UDL) dengan menggunakan 

prinsip-prinsip representasi, aksi dan ekspresi serta keterlibatan.  

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Universal Design for 

Learning (UDL) terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar? 

Untuk memfokuskan masalah tersebut, maka dijabarkan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah tahapan Universal Design for Learning (UDL) dapat terlaksana di 

kelas inklusi? 

2. Apakah Universal Design for Learning (UDL) berpengaruh terhadap 

peningkatan penguasaan konsep peserta didik dalam kelas inklusi? 

3. Apakah Universal Design for Learning (UDL) dapat berpengaruh terhadap 

peserta didik berkebutuhan khusus? 

4. Bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap pembelajaran dengan 

Universal Design for Learning (UDL)? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui pengaruh 

penerapan Universal Design for Learning (UDL) dalam meningkatkan 

penguasaan konsep peserta didik pada materi tekanan zat cair di SMP Negeri di 

Kota Kupang yang menjalankan program inklusi.  

Tujuan khusus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengetahui keterlaksanaan tahapan Universal Design for Learning (UDL) di 

kelas inklusi. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan Universal Design for Learning (UDL) 

terhadap peserta didik dalam pembelajaran IPAdi kelas inklusi. 

3. Mengetahui pengaruh Universal Design for Learning (UDL) terhadap peserta 

didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran IPA di kelas inklusi. 

4. Mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap pembelajaran dengan 

Universal Design for Learning (UDL) 

 
E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan referensi kepada peneliti lain untuk 

mengimplementasikan pembelajaran pada sekolah inklusi yang memiliki 

peserta didik berkebutuhan khusus; 



10 
 

Yohanes Freadyanus Kasi, 2016 
PENERAPAN PEMBELAJARAN IPATERPADU BERBASIS UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) 
UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP PESERTA DIDIK YANG MENGALAMI KESULITAN 
BELAJAR PADA MATERI TEKANAN ZAT CAIR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

2. Dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yaitu 

hanya dengan menggunakan satu Universal Design for Learning (UDL) 

dapat mengakomodasi seluruh peserta didik dalam kelas inklusi; 

3. Hasil penelitian dapat menjadi bukti empiris tentang Universal Design for 

Learning (UDL) dalam meningkatkan penguasaan konsep peserta didik dan 

dapat meningkatkan antusias peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

(berkebutuhan khusus) untuk aktif dalam pembelajaran IPA pada materi 

tekanan zat cair; 

4. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum pada 

sekolah inklusi yang memiliki peserta didik normal dan berkebutuhan 

khusus. 

F. STRUKTUR ORGANISASI TESIS 

Tesis ini terdiri dari tiga bagian utamayaitu bagian awal tesis, bagian isi dan 

bagian akhir. Bagian awal tesis terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, 

lembar hak cipta, pernyataan, abstrak , kata pengantar, ucapan terimakasih, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian isi dari tesis terdiri dari 

Bab I yang memaparkan mengenai latar belakang dari penelitian yakni alasan 

meningkatkan penguasaan konsep peserta didik di sekolah inklusi dengan 

menggunakan Universal Design for Learning (UDL). Kemudian terdapat 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi tesis. 

Bab II memaparkan kajian pustaka yang berisi kajian teori tentang Universal 

Design for Learning (UDL), pembelajaran IPA terpadu, penguasaan konsep, 

kesulitan belajar, anak berkebutuhan khusus (tunagrahita), sekolah inklusi dan 

deskripsi materi tekanan zat cair, penelitian-penelitian relevan dan kerangka pikir 

penelitian. Bab III mengenai metode penelitian yang berisikan desain penelitian, 

subjek penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, prosedur penelitian 

dan teknik pengumpulan dan analisis data. 

Bab IV menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

Pemaparannya meliputi penggunaan tahapan UDL dalam kelas inklusi, penjelasan 
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hasil dari proses meningkatkan penguasaan konsep peserta didik di sekolah 

inklusi menggunakan UDL dan respon guru dan peserta didik terhadap 

penggunaan UDL di kelas inklusi. Bab V memaparkan simpulan, implikasi dan 

rekomendasi yang merupakan simpulan dari penelitian sertaimplikasi dan 

rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Bagian akhir dari tesis terdiri dari daftar 

pustaka dan lampiran- lampiran. 
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