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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  

 
A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bab IV maka temuan dari 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rencana Program Pembelajaran 

Pertama: Rencana Program Pembelajaran yang dibuat guru kelas di 

Sekolah Dasar SD inklusi X dan Y Kota Bandung, berdasar pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KTSP) tahun 2006. Rencana Program 

Pembelajaran ini dibuat secara umum untuk semua peserta didik tanpa 

memperhatikan keberagaman kelas termasuk Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) di dalamnya . 

Keadaan ini dikarenakan berbagai alasan yaitu: 

a. SD inklusi X Kota Bandung beranggapan bahwa bila membuat sebuah  

RPP yang berbeda antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada 

umumnya di kelas, berarti  membedakan peserta didik, padahal semakin 

membedakannya maka akan semakin kentara pula perbedaan itu yang 

berdampak pada suasana kelas yang tidak kondusif. 

b. SD inklusi Y Kota Bandung mempunyai alasan bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran untuk ABK telah dibuat oleh GPK berupa 

Program Pembelajaran Individual (PPI).   
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2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Kedua  Sekolah Dasar (SD) inklusi yaitu SD inklusi X dan SD inklusi Y 

Kota Bandung yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis, pelaksanaan 

pembelajaran telah dilaksanakan dengan mengakomodir seluruh kebutuhan 

peserta didik dengan caranya masing-masing yaitu: 

a. Pengakomodiran pembelajaran yang dilakukan oleh SD inklusi X 

kota bandung adalah sebagai beikut: 

1) Lingkungan Fisik 

Sekolah Dasar (SD) inklusi X Kota Bandung memiliki lingkungan 

fisik yang relative mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran 

yang mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik termasuk di 

dalamnya anak berkebutuhan khusus.  

Meja dan kursi diperuntukan untuk satu orang peserta didik yang 

pada saat tertentu bisa dirubah posisi untuk berbagai keperluan, 

karena meja dan kursi terbuat dari bahan yang ringan dan kuat. Tata 

susunan kelas dapat diatur sedemikian rupa, sehingga strategi 

pembelajaran yang dilakukan guru dalam kelas dapat dilakukan 

dengan baik, lancar dan aman. 

Ruang kelas terasa leluasa karena besar dan siswanya tidak terlalu 

banyak lubang udara dan jendela kaca terdapat hampir di sekeliling 

kelas. 
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2) Lingkungan Sosial 

SD inklusif X hanya menerima peserta didik yang berkebutuhan 

khusus dalam tarap ringan pada pelayananya,  hingga toleraansi 

dan penerimaan antar peserta didik terlihat relative tanpa kendala, 

walau ada beberapa peserta didik yang merasa terganggu karena 

kehadirannya. Keadaan ini memungkinkan bagi kelas untuk selalu 

dalam keadaan harmonis, tidak ada hal-hal yang terlalu ekstrim 

terjadi secara social dari peserta didik yang satu dengan yang 

lainnya. 

  

3) Pengelolaan kelas 

SD inklusif X memulai waktu pembelajarannya  jam 07.15 sampai 

dengan jam 15.30 dengan diselingi instirahat yaitu pada jam 10.00 

dan jam 12.00. hari Senin sampai dengan hari Jum’at, sedangkan 

hari Sabtu libur. 

Pemenuhan kebutuhan peserta didik dilakukan oleh guru secara 

langsung atau guru meminta peserta didik yang telah tuntas untuk 

memberikann bantuan kepada temannya (ABK). 

Guru selalu berusaha menjalin hubungan harmonis denga seluruh 

peserta didik dengan strategi pembelajaran tertentu dan 

menciptakan suasana kondusif agar terjalin hubungan yang baik 

antar peserta didik dinataranya dengan tutor sebaya. 
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Umpan balik lebih banyak menggunakan tanya jawab baik ketika 

ceramah ataupun dalam kelompok belajar di kelas dan dari hasil 

kerja kelompok.  

   

4) Atmosfir Kelas 

SD inklusi X memiliki lingkungan kelas yang asri, kelas terlihat 

terang walau tanpa penerangan dari lampu. Lubang  udara terdapat 

dibeberapa sisi hingga tanpa menggunakan kipas angin atau AC 

sudah terasa nyaman dan segar untuk ditempati. 

Guru  secara langsung memberikan bantuan atau guru meminta 

peserta didik yang telah tuntas untuk memberikann bantuan kepada 

temannya (ABK). 

Guru biasanya mengadakan tanya jawab dengan maksud sebagai 

sarana untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memerlukan 

atau yang dianggap memerlukan secara individual, hingga situasi 

belajar terlihat hidup dan relative terlihat aktif dan kondusif 

b. Pengakomodiran pembelajaran yang dilakukan oleh SD inklusi Y 

kota bandung adalah sebagai beikut: 

1) Lingkungan Fisik  

Sekolah Dasar (SD) inklusi Y terlihat memiliki fasilitas kelas yang 

kurang memadai, meja dan kursi menghadap ke depan  Kelas terasa 

padat karena meja yang besar, berat  dan berwarna gelap, diisi oleh 2  
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sampai 3 peserta didi, tembok berhimpitan dengan tembok yang lain 

sehingga udara dan cahaya hanya berasal dari salah satu bagian 

dinding saja. 

SD Inklusif Y memiliki ruangan khusus yang diperuntukan bagi 

penganganan ABK oleh GPK, sehingga secara khusus pula ABK 

dapat terlayani walaupun terpisah dengan teman-temanya di kelas. 

2) Lingkungan Sosial 

SD inklusif Y menerima peserta didik yang cukup ekstrim, artinya 

peserta didik tersebut memang memiliki kebutuhan yang sangat 

berbeda dengan peserta didik pada umumnya. 

Secara hubungan social antar peserta didik dengan peserta didik 

lainya atau antar peserta didik dengan guru terlihat baik-baik saja 

tidak ada gejolak yang terlalu ekstrim karena secara khusus ABK 

telah ada yang menangani, yaitu GPK dan kebanyakan ABK 

menghabiskan waktunya di ruangan khusus dengan GPK. 

3) Pengelolaan Kelas 

SD inklusif Y memulai waktu pembelajarannya yaitu jam 07.15 

sampai dengan jam 12.30 dengan satu kali istirahat yaitu jan 10.00 – 

10.30, dari hari Senin sampai dengan Sabtu. 

Guru memberikan bantuan secara langsung kepada peserta didik 

yang membutuhkan secara individual, atau memerintahkan teman 
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terdekat/ se-meja,  untuk memberikan bantuan tapi tidak kepada 

ABK, karena ABK secara khusus telah ada yang menangani. 

Guru berusaha menjalin hubungan baik dengan seluruh peserta didik, 

dengan banyak bertanya jawab diselingi canda, sehingga peserta 

didik terlihat nyaman karena semua terperhatikan. Sedangkan  

dengan ABK lebih diserahkan kepada GPK. Guru menggunakan 

banyak teknik tanya jawab juga untuk media umpan balik. 

4) Atmosfir Kelas 

Walaupun Sekolah Dasar (SD) inklusi Y memiliki fasilitas kelas 

yang kurang memadai, ada buku-bukupun jarang  dipakai sebagai 

bahan pembelajaran, alat peraga sangat minim dan tidak ada media 

pajang/ peraga untuk kreasi peserta didik. Kelas terasa padat karena 

meja yang besar dan berwarna gelap, tembok berhimpitan dengan 

tembok yang lain sehingga udara dan cahaya hanya berasal dari salah 

satu bagian dinding saja. Apabila guru mengunjungi  peserta didik, 

maka peserta didik sebelahnya akan sedikit terganggu karena antar 

peserta didik saling berhimpitan. 

Namun demikian peserta didik nampak tidak terganggu, mereka 

mungkin terbiasa dengan keadaan demikian, peserta didik terlihat 

ceria, guru terlihat berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik 

dengan peserta didik, yaitu dengan mengadakan tanya jawab yang 

intensif.  
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Disamping itu SD Inklusif Y memiliki ruangan khusus yang 

diperuntukan bagi penganganan ABK oleh GPK, sehingga secara 

khusus pula ABK dapat terlayani walaupun terpisah dengan teman-

temanya di kelas. 

3. Evaluasi  Pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, evaluasi pembelajaran yang 

dilakukan oleh kedua Sekolah Dasar (SD) inklusi, yaitu SD inklusi X dan 

SD inklusi Y dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Di kelas 5 SD inklusi X, evaluasi pembelajaran dilakukan pada semua 

komponen evaluasi yaitu evaluasi secara lisan, tulisan dan perbuatan 

bahkan guru menilai hasil porto folio peserta didik berupa kliping dan 

hasil-hasil kerja kelompok yang telah dipresentasikan oleh perwakilan 

kelompok. 

Guru tidak membuat bahan evaluasi yang berbeda sesuai dengan 

keberagaman peserta didik, termasuk ABK di dalamnya, guru 

beranggapan ABK yang ada masih mampu mengerjakan bahan evaluasi 

yang sama degan teman-temannya. Beliau juga memberikan waktu 

tambahan bila ada peserta didik yang membutuhkan termasuk ABK. 

Disamping itu guru memberi kesempatan bagi semua peserta didik yang 

belum mencapai nilai yang diinginka untuk remedial,  dan memberikan 

pengayaan bagi mereka yang telah tuntas. 

Bahan evaluasi adalah factor yang sangat diperhatikan oleh guru. 

“Terutama bahan evaluasi itu sendiri harus siap, baik berupa soal-soal 
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atau kegiatan yang harus dilakukan ketidaksiapannya seperti belum 

diperbanyak akan menjadi penghambat terlaksananya evaluasi”. 

b. Guru Kelas 5 SD inklusi Y  membuat bahan evaluasi yang sama untuk 

semua peserta didik, hanya untuk ABK menyerahkan sepenuhnya 

kepada GPK. Adapun yang omponen yang dievaluasikan adalah tes 

lisan, tertulis, dan menilai hasil kerja peserta didik,  dan bagi ABK 

sepenuhnya saya serahkan kepada GPK”.  

Guru Kelas 5 SD inklusi Y tidak memberikan bobot atau presentase 

khusus bagi tiap komponen yang dievaluasi, tapi beliau sangat senang 

bila melihat peserta didiknya mengerjakan evaluasi atau tugas dengan 

sungguh-sungguh. Beliau menganggap bahwa setiap peserta didik 

mempunyai keunikan tersendiri  

Bagi peserta didik yang tidak mencapai nilai yang diharapkan Guru 

Kelas 5 SD inklusi Y  memberikan kesempatan untuk remedia, 

Sedangkan untuk peserta didik yang telah mencapai nilai yang 

diharapkan  guru secara khusus tidak memberikan pengayaan. tapi guru  

memberikan penugasan umum saja kepada semua peserta didik 

termasuk yang remidial.   

Bagi Guru Kelas 5 SD inklusi Y, kesiapan bahan adalah mutlak harus 

tersedia, baik dalam bentuk soal yang telah difoto copy untuk setiap 

peserta didik atau kelompok, sedangkan untuk peserta didik tetap harus 

ada pemberitahuan sebelumnya, sebaliknya, bila soal-soal belum siap 

akan menjadi penghambat terlaksananya evaluasi”. 
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B. IMPLIKASI  

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Kelas 5 SD inklusi X Bandung 

Guru Kelas 5 SD inklusi X Bandung beranggapan bahwa “Bila kita 

membuat sebuah  RPP yang berbeda antara anak berkebutuhan 

khusus dan anak pada umumnya di kelas, berarti saat ini kita sedang 

membedakan peserta didik, padahal semakin kita membedakannya 

maka akan semakin kentara pula perbedaan itu yang berdampak pada 

suasana kelas yang tidak kondusif”. 

Hal ini tidak banyak berimplikasi buruk terhadap para peserta didik, 

karena secara umum tujuan pembelajaran yang ditargetkan tercapai, 

malahan kalau ditinjau dari hubungan social antar peserta didik 

termasuk ABK di dalamnya, terdapat kesetaraan pergaulan, mereka 

terlihat tidak canggung untuk saling bekerjasama, saling membantu 

terutama dalam kelompok. 

b. Kelas 5 SD inklusi Y Bandung 

Guru kelas 5 SD inklusi Y beranggapan bahwa rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuatnya sudah cukup, karena bagi bagi ABK 

telah dibuatkan program pembelajaran individual oleh GPK. 

Keadaan seperti ini tidak berimplikasi besar bagi tercapainya tujuann 

pembelajaran secara umum, hanya bila sebuah program pembelajaran 

tidak mengintegrasikan seluruh komponen peserta didik, maka pada 
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pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran juga tidak akan 

terintegrasi dengan baik.   

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

a. Kelas 5 SD Inklusi X Kota Bandung 

1) Lingkungan Fisik 

Sekolah Dasar (SD) inklusi X Kota Bandung memiliki lingkungan 

fisik yang baik, yang berimplikasi pada dukungan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan 

peserta didik termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus.  

. 

2) Lingkungan Sosial 

SD inklusif X hanya menerima peserta didik yang berkebutuhan 

khusus dalam tarap ringan pada pelayananya.  Implikasisya   

toleraansi dan penerimaan antar peserta didik terlihat baik, walau 

ada beberapa peserta didik yang merasa terganggu karena 

kehadirannya. Keadaan ini memungkinkan bagi kelas untuk selalu 

dalam keadaan harmonis, tidak ada hal-hal yang terlalu ekstrim 

terjadi secara social, dari peserta didik yang satu dengan yang 

lainnya. 
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3) Pengelolaan kelas 

SD inklusif X memulai waktu pembelajarannya  jam 07.15 sampai 

dengan jam 15.30 dengan diselingi instirahat yaitu pada jam 10.00 

dan jam 12.00. hari Senin sampai dengan hari Jum’at.  Hal ini 

berimplikasi pada seluruh peserta didik lebih lama berinteraksi, 

dan berhubungan baik, baik ketika belajar, istirahat,  jajan bersama, 

solat bersama dalam bermain bersama. 

Pemenuhuan kebutuhan peserta didik dilakukan oleh guru secara 

langsung atau guru meminta peserta didik yang telah tuntas untuk 

memberikann bantuan kepada temannya (ABK). Guru selalu 

berusaha menjalin hubungan harmonis denga seluruh peserta didik 

dengan strategi pembelajaran tertentu diantaranya dengan tutor 

sebaya. 

Umpan balik menggunakan teknik tanya jawab baik ketika 

ceramah ataupun dalam kelompok belajar di kelas dan dari hasil 

kerja kelompok hingga berimplikasi pada  suasana yang kondusif 

dan terjalinya hubungan yang baik antar peserta didik  termasuk 

ABK di dalamnya. 

.  

4) Atmosfir Kelas 

SD inklusi X memiliki lingkungan kelas yang asri, kelas terlihat 

terang walau tanpa penerangan dari lampu. Lubang  udara terdapat 
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dibeberapa sisi hingga ruanagn kelas terasa nyaman dan segar 

untuk ditempati termasuk untuk ABK. 

Guru biasanya mengadakan tanya jawab dengan maksud sebagai 

sarana untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memerlukan 

atau yang dianggap memerlukan secara individual, yang 

berimplikasi pada situasi belajar yang hidup dan relative terlihat 

aktif dan kondusif 

b. Kelas 5 SD Inklusi Y Kota Bandung 

1) Lingkungan Fisik  

Sekolah Dasar (SD) inklusi Y terlihat memiliki fasilitas kelas yang 

kurang memadai, meja dan kursi menghadap ke depan.  Kelas 

terasa padat karena meja yang besar, berat  dan berwarna gelap, 

diisi oleh 2 sampai 3 peserta didi, tembok berhimpitan dengan 

tembok yang lain sehingga udara dan cahaya hanya berasal dari 

salah satu bagian dinding saja. Keadaan ini berimplikasi kepada 

strategi pembelajaran yang sukar untuk dikembangkan terutama 

strategi yang membutuhkan perubahan posisi meja dan kursi. 

SD Inklusif Y memiliki ruangan khusus yang diperuntukan bagi 

penganganan ABK oleh GPK, sehingga implikasinya secara 

khusus pula ABK dapat terlayani walaupun terpisah dengan teman-

temanya di kelas. 
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2) Lingkungan Sosial 

SD inklusif Y menerima peserta didik ABK yang cukup ekstrim, 

artinya peserta didik tersebut memang memiliki kebutuhan yang 

sangat berbeda dengan peserta didik pada umumnya. 

Hubungan  social antar peserta didik dengan peserta didik lainya 

atau antar peserta didik dengan guru terlihat baik-baik saja, tidak 

ada gejolak yang terlalu ekstrim karena secara khusus ABK telah 

ada yang menangani, yaitu GPK dan kebanyakan ABK 

menghabiskan waktunya di ruangan khusus dengan GPK. 

3) Pengelolaan Kelas 

SD inklusif Y memulai waktu pembelajarannya yaitu jam 07.15 

sampai dengan jam 12.30 dengan satu kali istirahat yaitu jan 10.00 

– 10.30, dari hari Senin sampai dengan Sabtu. 

Guru memberikan bantuan secara langsung kepada peserta didik 

yang membutuhkan secara individual, atau memerintahkan teman 

terdekat/ se-meja,  untuk memberikan bantuan tapi tidak kepada 

ABK, karena ABK secara khusus telah ada yang menangani. 

Guru berusaha menjalin hubungan baik dengan seluruh peserta 

didik, dengan banyak bertanya jawab diselingi canda, sehingga 

peserta didik terlihat nyaman karena semua terperhatikan. 

Sedangkan  dengan ABK lebih diserahkan kepada GPK. Guru 
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menggunakan banyak teknik tanya jawab juga untuk media umpan 

balik. 

4) Atmosfir Kelas 

Walaupun Sekolah Dasar (SD) inklusi Y memiliki fasilitas kelas 

yang kurang memadai, ada buku-bukupun jarang  dipakai sebagai 

bahan pembelajaran, alat peraga sangat minim dan tidak ada media 

pajang/ peraga untuk kreasi peserta didik. Kelas terasa padat 

karena meja yang besar dan berwarna gelap, tembok berhimpitan 

dengan tembok yang lain sehingga udara dan cahaya hanya berasal 

dari salah satu bagian dinding saja. Apabila guru mengunjungi  

peserta didik, maka peserta didik sebelahnya akan sedikit 

terganggu karena antar peserta didik saling berhimpitan. 

Namun demikian peserta didik nampak tidak terganggu, mereka 

mungkin terbiasa dengan keadaan demikian, peserta didik terlihat 

ceria, guru terlihat berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik 

dengan peserta didik, yaitu dengan mengadakan tanya jawab yang 

intensif.  

Disamping itu SD Inklusif Y memiliki ruangan khusus yang 

diperuntukan bagi penganganan ABK oleh GPK, sehingga secara 

khusus pula ABK dapat terlayani walaupun terpisah dengan teman-

temanya di kelas. 

 

 



 

15 | P a g e  

 

3. Pelaksanaan Evauasi Pembelajaran 

a. Kelas 5 SD Inklusi X Kota Bandung 

Guru di SD inklusi X Kota Bandung mengadakan evaluasi hampir 

pada seluruh komponen yang harus dievaluasi termasuk kepada ABK. 

Dalam keberagaman Guru di SD inklusi X Kota Bandung 

memberikan bahan evaluasi yang sama, beliau menganggap semua 

peserta didiknya termasuk ABK masih mampu mengikuti evaluasinya 

dengan baik, selain itu beliau juga tidak hanya menilai hasil dari 

evaluasi tapi menilai dari proses sampai hasil evaluasi. 

Keadaan demikian tidak berimplikasi buruk pada seluruh proses dan 

hasil evaluasi, semua peserta didik mampu mengerjakan evaluasi 

dengan baik,meskipun beberapa peserta didik diberikan waktu 

tambahan untuk mengerjakannya termasuk kepada ABK. 

Hasil evaluasi peserta didik selalu disampaikan oleh guru kepada 

seluruh peserta didik setelah guru memeriksa dan merekap nilai 

evaluasi tersebut. Untuk peserta didik yang belum mencapai nilai 

yang diharpakan dan mereka yang telah mencapai nilai yang 

diharapkan diberikan tugas yang berbeda dengan tujuan yang berbeda 

pula yaitu untuk remedial dan untuk  pengayaan.  

Implikasi dari keadaan ini memungkinkan bagi seluruh peserta didik 

terakomodir seluruh kebutuhannya dan termotivasi untuk belajar lebih 

giat dan memperdalam materi yang dijarkan di sekolah. 
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Keberadaan Bahan  evaluasi adalah factor yang sangat penting dan 

diperhatikan oleh guru di SD inklusi X Kota Bandung yang 

beimplikasi pada kelancaran di setiap penyelenggaraa evaluasi. 

b. Kelas 5 SD Inklusi Y Kota Bandung 

Guru Kelas 5 SD Inklusi Y Kota Bandung memberikan evaluasi pada 

akhir pembelajaran, namun tidak setiap hari dilakukan,  tergantung 

pada pencapaian target pembelajaran. Adapun  komponen evaluasi 

yang dinilai diantaranya mengadakan tes lisan, tertulis, dan menilai 

hasil kerja peserta didik, sedangakan untuk  ABK sepenuhnya 

diserahkan kepada GPK. Hal ini berimplikasi pada terakomodirnya 

seluruh kemampuan peserta didik, karena tiap peserta didik 

mempunyai kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya. 

Bagi mereka yang gagal guru memberikan kesempatan remedial atau 

memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas kliping atau 

merangkum materi yang dievaluasikan. Namun secara khusus guru 

tidak memberikan layanan kepada mereka yang telah mencapai nilai 

yang diharapkan dalam evaluasi, tapi guru memberikan penugasan 

umum kepada semua peserta didik termasuk yang gagal. 

Implikasi yang timbul dari keadaan seperti ini adalah 

memungkinkanya bagi seluruh peserta didik terakomodir seluruh 

kebutuhannya dan termotivasi untuk belajar lebih giat. 
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C. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, maka ada beberapa 

rekomendasi yang ditujukan kepada: 

1. Rencana Pelasasanaan Pembelajran 

a. Guru kelas 5 SD inklusi X Kota Bandung 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasarkan 

keragaman peserta didik termasuk bila ada ABK di dalamnya, 

yaitu RPP yang dibuat berdasarkan asesmen yang dibuat oleh guru 

atau tim asesmen sekolah. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru perlu membuat sebuah 

skenario pembelajaran mampu yang mengakomodir seluruh 

kebutuhan peserta didik termasuk ABK di dalamnya, misalnya 

dengan menggunakan metoda pembelajaran cooperative learning 

dan menfaatkan sarana dan prasarana yang ada. 

3) Evaluasi Pembelajaran 

Guru Kelas 5 SD inklusi X perlu membuat sebuah disain evaluasi 

pembelajaran yang disesuaikan dengan keberagaman peserta didik, 

yaitu dengan menilai hasil tes, hasil tugas perorangan atau 

kelompok, hasil praktikum, hasil pekerjaan rumah dan sebagainya. 
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b. Guru kelas 5 SD inklusi Y Kota Bandung 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasarkan 

keragaman peserta didik termasuk bila ada ABK di dalamnya, yitu 

dengan melakukan asesmen tanpa mengesampingkan program 

pembelajaran yang dibuat oleh Guru Pembimbing Khusu (GPK).  

 

4) Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru perlu membuat sebuah 

skenario pembelajaran mampu yang mengakomodir seluruh 

kebutuhan peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus di 

dalamnya, misalnya dengan menggunakan metoda pembelajaran 

cooperative learning dengan memanfaatkan keberadaan GPK 

sebagai pendamping ABK. 

 

5) Evaluasi Pembelajaran 

Guru Kelas 5 SD inklusi Y Kota Bandung perlu membuat sebuah 

disain evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan 

keberagaman peserta didik, yaitu dengan menilai hasil tes, hasil 

tugas perorangan atau kelompok, hasil praktikum, hasil pekerjaan 

rumah dan sebagainya. 

 


