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ABSTRAK 

PEMBELAJARAN TATA BOGA KUE SISTIK BAGI 

 SISWA CEREBRAL PALSY SPASTIK DI SLB-D YPAC BANDUNG 

Oleh: Lastarina Andanawari (0901325) 

 

 Penelitian ini dilaksanakan di SLB-D YPAC Bandung, dengan tujuan 

untuk memperoleh gambaran tentang pembelajaran kue sistik bagi siswa Cerebral 

Palsy spastik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perencanaan pembelajaran kue sistik bagi siswa CP spastik dimulai dengan 

memilih siswa mana saja yang mampu mengikuti pembelajaran ini, namun tidak 

melalui asesmen khusus melainkan melalui pengamatan oleh guru dalam kegiatan 

siswa sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran kue sistik terdiri dari pembahasan 

mengenai teori pembuatan sistik dan praktikum yang dilakukan dengan metode 

pembelajaran ceramah, tanya jawab, demonstrasi, praktik, dan strategi 

pembelajaran kooperatif karena tidak semua tahapan bisa dilakukan oleh siswa CP 

sendiri. Siswa CP memiliki kemampuan melakukan beberapa tahap pembuatan 

kue sistik yang bisa dilatih secara spesifik. Kesulitan utama guru adalah 

kurangnya waktu yang tersedia untuk praktikum dan belum adanya dukungan 

orang tua untuk menerapkan pula kegiatan pembelajaran kue sistik di rumah. 

Usaha guru untuk mengatasi hal tersebut adalah mendesak sekolah untuk memberi 

waktu khusus praktikum dan terus berkomunikasi dengan orang tua agar mau 

menerapkan pembelajaran ini di rumah. Evaluasi pembelajaran menekankan pada 

penilaian proses dalam bentuk tes lisan mengenai teori pembuatan kue sistik dan 

tes kinerja saat siswa melakukan praktikum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

peneliti memberi rekomendasi untuk sekolah yaitu mengadakan sosialisasi kepada 

orang tua perihal pembelajaran ini. Guru hendaknya menyusun program 

pembelajaran individual yang didasari hasil asesmen siswa dalam kegiatan 

pembuatan kue sistik dan siswa dilatih berdasarkan program tersebut secara lebih 

spesifik. Orang tua juga hendaknya mau menerapkan pembuatan kue sistik ini 

bersama dengan siswa di rumah secara rutin.  
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