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ABSTRAK 

 
EVALUASI HASIL BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

PADA SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA MALANG) 
 

Dra  Sudarsini, M.Pd, Sinta Yuni Susilawati, M.Pd 
 

PLB FIP Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No.5 Malang 
e-mail Sinta_yi@yahoo.co.id 

 

Melalui evaluasi, dapat diukur sejauh mana ketercapaian suatu program yang telah 
disusun sehingga dapat diupayakan peningkatan ataupun perbaikan sehingga 
tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Evaluasi hasil belajar pada sekolah inklusif 
harus mempertimbangkan hambatan yang dimiliki masing-masing peserta didik. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui “Bagaimanakah evaluasi hasil belajar 
bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif”. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data 
dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa evaluasi hasil belajar secara umum dapat dikatakan 
belum sesuai dengan prinsip evaluasi pada sekolah penyelenggaraan pendidikan 
inklusif, dimana  pada SD Y dalam perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus belum sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif. Dalam 
pelaksanaan evaluasi hasil belajar telah sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif. 
Dalam Pelaporan evaluasi hasil belajar belum sesuai dengan prinsip pendidikan 
inklusif. Kendala dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada SD X yaitu kurang 
maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh GPK, pada SD Y kurangnya 
persiapan secara matang tentang materi yang akan dievaluasikan. Solusi yang 
diberikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi 
hasil belajar pada SD X yaitu dengan diberikannya remedial teaching. Pada SD Y 
dengan dilakukannya bimbingan atau pendampingan secara khsus. Berdasarkan 
analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum evaluasi hasil 
belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada pada SD X dan Y belum 
sesuai dengan prinsip penyelenggraaan pendidikan inklusif. Solusi yang diberikan 
pada SD X yaitu dengan diberikannya remedial teaching. Pada SD Y dengan 
dilakukannya bimbingan atau pendampingan secara khsus. Saran dalam penelitian 
ini yaitu Bagi Guru pembimbing khusus, guru kelas, dan guru mate pelajaran 
hendaknya selalu mempertimbangkan kemampuan dan hambatan peserta didik 
berkebutuhan khusus baik dalam perencanaan evaluasi, pelaksanaan, dan 
pelaporan evaluasi hasil belajar. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat 
melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan evaluasi hasil belajar bagi 
peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
Kata kunci: evaluasi hasil belajar, peserta didik berkebutuhan khusus, pendidikan 
inklusif 

mailto:Sinta_yi@yahoo.co.id
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem dalam memberikan layanan bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam pernyataan salamanca tertuang tuntutan agar 

semua negara mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan inklusif ke dalam perundang-

undangan atau kebijakan pemerintah, untuk menerima semua peserta didik di sekolah 

reguler kecuali jika adanya suatu alasan yang mendesak untuk melakukan sebaliknya. 

Bentuk dukungan pemerintah indonesia dalam hal ini diwujudkan melalui upaya 

pemberikan perluasan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan 

menyelenggaraan pendidikan di sekolah reguler yang berorientasikan pendidikan inklusif. 

Kebijakan tersebut diantaranya ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan-peratuan dan 

perundang-undangan yang merupakan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusif.  

Pendidikan inklusif, bukanlah pendidikan yang semata-mata menyatukan peserta 

didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik pada umumnya untuk belajar bersama-

sama di sekolah reguer. Pendidikan inkluisf memiliki prinsip dasar yaitu berupaya 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak 

diskriminatif, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan belajarnya.Dengan demikian pendidikan inklusif memiliki konsekuensi besar, 

dimana hendaknya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik baik peserta 

didik pada umumnya maupun peserta didik berkebutuhan khsus.  
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Pergeseran yang menjadi tantangan yaitu tuntutan untuk dapat mengakomodasi 

kebutuhan belajar peserta didik yang heterogen dengan suatu visi umum. Demikian halnya 

dalam seting kelas, tuntutan yang tentunya menjadi tantangan bagi guru yaitu kompetensi 

untuk dapat merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan 

evaluasi hasil belajar peserta didik yang beragam. Hal tersebut didasari bahwa masing-

masing peserta didik mempunyai bermacam-macam minat, bidang, tingkat penguasaan, 

kecepatan belajar, kemampuan berkomunikasi, dan strategi belajar yang berbeda-beda 

serta mungkin juga terdapat berbagai hambatan belajar sehingga memerlukan dukungan 

khusus karena kesulitan atau hambatannya tersebut.  

Melalui evaluasi, dapat diukur sejauh mana ketercapaian suatu program yang telah 

disusun sehingga dapat diupayakan peningkatan ataupun perbaikan sehingga tujuan dari 

pendidikan dapat tercapai. Dalam hal ini evaluasi hendaknya dilakukan secara 

berkelanjutan dan menyeluruh (komprehensif). Evaluasi hasil belajar pada sekolah inklusif 

harus mempertimbangkan hambatan yang dimiliki masing-masing peserta didik.  

Kenyataan dilapangan menggambarkan bahwa secara umum terdapat 

permasalahan diantaranya berkenaan dengan sistem evaluasi hasil belajar yang 

digunakan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dimana sistem evaluasi yang 

digunakan belum fleksibel. Masih terdapat persepsi bahwa sistem evaluasi hasil belajar 

bagi peserta didik berkebutuhan khusus sama halnya dengan peserta didik pada 

umumnya. Guru melakukan evaluasi terhadap peserta diidk berkebutuhan khusus dengan 

kriteria yang sama. Selain itu guru juga menggunakan instrumen yang sama. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa sistem evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus belum 

mempertimbangkan hambatan masing-masing peserta didik.  
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Kondisi demikian tentunya dapat memunculkan pandangan dan pemahaman yang 

salah serta pencitraan negatif terhadap implementasi pendidikan inklusif. Dalam hal ini 

pendidikan inklusif terkesan sebagai pendidikan yang hanya sekedar menyatukan peserta 

didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tanpa memperhatikan layanan pendidikan 

yang sesuai kemampuan, dan kebutuhan belajarnya. Dengan demikian hal tersebut 

tentunya bertentangan dengan hakekat pendidikan inklusif, dimana pendidikan inklusif 

merupakan salah satu upaya dalam mewujudnya education for all dengan menjamin akses 

dankualitas bagi setiap peserta didik. 

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya menunjukkan bahwa sejauh ini 

sistem pendidikan inklusif masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan 

memerlukan perhatian serius serta disikapi oleh berbagai pihak terkait, sehingga tidak 

menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri.  

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih 

mendalam dengan melakukan penelitian berkenaan dengan evaluasi hasil belajar pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian dalam latar belakang penelitian maka penelitian ini diarahkan 

pada “Bagaimanakah Evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif”. Adapun secara lebih rinci rumusan masalah 

dalam penelitia ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? 
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2. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? 

3. Bagaimanakah pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus pada sekolah penyelenggara pendiidkan inklusif? 

4. Apasajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus ? 

5. Bagaimanakah solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam serta menemukan 

untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pertimbangan, arahan dan 

perluasan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait khususnya berkenaan dengan 

“Bagaimanakah evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif”. Secara lebih rinci tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Utuk mengetahui bagaimanakah perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendiidkan inklusif? 
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4. Untuk mengetahui apasajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus ? 

5. Untuk mengetahui bagaimanakah solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, terdapat dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari 

hasil penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya 

mengenai Evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif”. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para praktisi pendidikan sebagai 

perluasan pengetahuan, dasar pertimbangan, arahan dan perbaikan berkenaan Evaluasi 

hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif”. Adapun secara rinci hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi: 

a. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, perluasan pengetahuan 

dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan internal sekolah khususnya 
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berkaitan dengan Evaluasi hasil belajar bagi peserta didik bekebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 

b. Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan, perluasan 

pengetahuan bagi guru kelas, guru mata pelajaran dan GPK dalam melaksanakan 

Evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif .  

c. Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk selanjutnya 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkaitan 

dengan Evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif . 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Instrumen Sumber data 

Evaluasi hasil 

belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendidikan inklusif 

1. perencanaan evaluasi 

hasil belajar 

2. pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar 

3. pelaporan evaluasi hasil 

belajar 

4. kendala dalam 

Wawancara 

Observasi  

Studi 

dokumentasi 

GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran, Kepala 

Sekolah 
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pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar 

5. solusi yang diberikan 

dalam mengatasi 

kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar 

 

F. Definisi Oprasional Variabel 

1. Evaluasi hasil Belajar 

Penelitian ini menggunakan definisi evaluasi hasil belajar sebagaimana yang 

dikemukakan Kemendiknas, 2010:87 yaitu proses yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan atau prestasi yang dicapai oleh peserta didik setelah proses 

pembelajaranan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi hasil belajar dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya sudah 

tercapai atau sebaliknya. 

2. Pendidikan Inklusif 

Penelitian ini menggunakan definisi sebagaimana yang dikemukakan dalam 

Permendiknas No 70 tahun 2009 yaitu “sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki hambatan dan/atau 

bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Pendidikan Inklusif 

1. Pengertian Pendidikan Inklusif 

Seminar tentang pendidikan inklusif di Agra India tahun 1988 (Stubbs, 2002:21) 

mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai berikut:  

1) Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, 

non-formal dan system informal  

2) Menghargai bahwa semua anak dapat belajar  

3) Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan belajar semua anak 

4) Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan 

dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, 

potensi dan kemampuan  

5) Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan 

dengan konteks budaya  

6) Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif  

UNESCO (Wirajuniarta, 2010) menjelaskan bahwa: “Pendidikan inklusif 

merupakan proses dalam merespon keberagaman kebutuhan peserta didik melalui 

peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi 

eklusifitas dalam pendidikan”. Saat ini secara mendasar konsep dan praktek 

penyelenggaraan pendidikan inklusif mengacu pada dokumen internasional, yaitu 
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pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Pendidikan Kebutuhan Khusus pada 

tahun 1994.  

Permendiknas No 70 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pendidikan inklusif 

adalah “Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

semua peserta didik yang memiliki hambatan dan memiliki potensi kecerdasan, 

dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 

lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.  

 

2. Implikasi Implementasi Pendidikan Inklusif 

Sapon-shevin (Direktorat Pembinaan SLB, 2009:10) menyatakan bahwa 

implikasi dalam implementasi pendidikan inklusif  diantaranya menyangkut hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang 

hangat, menerima keberagaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai 

tanggungjawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak 

secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku social yang 

menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial-

ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Pendidikan inklusi berarti penerapan 

kurikulum yang multilevel dan multimodalitas 

b) Mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum 

secara mendasar. Pembelajaran di kelas inklusif akan bergeser dari pendekatan 

pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu materi tertentu, ke pendekatan 
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pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar siswa, dan bahan 

belajar tematik. 

c) Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar 

secara interaktif. Perubahan kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode 

pembelajaran, dimana antar peserta didik saling bekerjasama, saling mengajar 

dan belajar, dan secara aktif saling berpartisipasi dan bertanggungjawab 

terhadap pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya.Semua anak 

berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi melainkan untuk saling 

belajar dan mengajar dengan yang lain 

d) Pendidkan inklusif berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara 

terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi 

profesi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah pengejaran dengan tim, 

kolaborasi dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, 

pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. 

Kerjasama antara guru dengan profesi lain dalam suatu tim sangat diperlukan, 

seperti dengan paraprofessional, ahli bina bicara, petugas bimbingan, guru 

pembimbing khusus, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk dapat bekerjasama 

dengan orang lain secara baik memerlukan pelatihan dan dorongan secara 

terus-menerus 

e) Pendidkan inklusif berarti melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses 

perencanaan. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung kepada 

partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya, seperti keterlibatan 
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dalam penyusunan ProgramPengajaran Individual (PPI) dan bantuan dalam 

belajar di rumah. 

3. Landasan Pendidikan Inklusif 

Implementasi pendidikan inklusif didasari oleh beberapa kebijakan maupun 

perundang-undangan baik dari masing-masing negara (nasional) maupun 

internasioanl yaitu sebagai berikut: 

a) Landasan Filosofis 

1) Bhineka Tunggal Eka 

Bangsa indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan semboyan ‘Bhineka 

Tunggal Ika’. Artinya bangsa indonesia mengakui keberagaman dalam etnik, dialek, 

adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap 

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

2) Pandangan agama  

Pandangan agama (khususnya islam) antara lain menegaskan bahwa: a) 

manusia dilahirkan dalam keadaan suci, b) kemudian seseorang dihadapan Tuhan 

(Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya (Sabda Rasulullah SAW  dalam Abu 

Hurairah RA) c) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri, 

d) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (‘inklusif’) (QS. Al 

Hujurat Ayat 13).  

3) Pandangan universal Hak azazi manusia. 
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Dalam pandangan universal Hak Azazi Manusia dinyatakan bahwa setiap 

manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak 

pekerjaan. 

4) Semangat Merangkul Semua Kalangan 

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk 

merangkul semua kalangan dalam pendidikan. 

5) Wawasan Multikultural 

Pendidikan Inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan 

multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta 

menghargai orang lain yang berbeda susku, budaya, nilai, kepribadian, dan 

keberfungsian fisik maupun psikologis.  (Direktorat Pembinaan SLB, 2009:6) 

b) Landasan Yuridis 

      Nasional 

Pendidikan inklusif dalam tataran nasional diantaranya dilandasi oleh: 

1) UUD 1945 (amandemen) Pasal 31 Ayat 1 “Setiap warganegara berhak 

mendapatkan pendidikan” dan 2” Setiap warganegara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.  

2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5  

Ayat (1)   : Setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

Ayat (2) : warga negara yang mempunyai kelaianan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 
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Ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat 

adat terpencil berhak memeperoleh pendidikan layanan khusus. 

Ayat (4) : Warga negara yang memilikipotensi kecerdasan dan bakat instimewa 

berhak memperoleh pendidikan khusus. 

3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

 Pasal 48  :   Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 

tahun untuk semua anak  

Pasal 49  :  Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh 

pendidikan. 

4) UU No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang disabilitas 

Pasal 5 :  Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 

5) PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  

6) Permendiknas No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik 

yang memiliki kalainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa. 

7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003: ”Setiap 

kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan 

inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan 

SMK. 

8) Deklarasi Malang: “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 8-14 Agustus 

2004. 
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a) Menjamin setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan akses 

dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, 

sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi 

generasi penerus yang handal. 

b) Menjamin setiap anak berkebutuhan khusus sebagai individu yang bermartabat, 

untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan 

sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif 

yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, 

sosiologis, hukum, politis maupun kultural. 

c) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan menciptakan lingkungan 

yang mendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga 

memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara 

optimal.  

d) Menjamin kebebasan peserta didik berkebutuhan khusus untuk berinteraksi baik 

secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun, dan dilingkungan 

manapun dengan meminimalkan hambatan. 

e) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui 

media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. 

f) Menyusun rencana aksi dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik 

dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, 

kesejahteraan bagi semua anak berkebutuhan khusus lainnya. 
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g) Pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara 

pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, 

orangtua serta masyarakat. (Direktorat Pembinaan SLB, 2009:5) 

Internasional 

Landasan pendidikan inklusif dalam tataran internasional tertuang dalam 

Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education 1994, 

dimana dinyatakan bahwa: 

Article 2 : 

1)   Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memeperoleh pendidikan, dan 

harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat 

pengetahuan yang wajar. 

2) Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kemampuan dan 

kebutuhan belajar yang berbeda-beda. 

3) Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan  

dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut. 

4) Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh 

akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka 

pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuh kebutuhan-

kebutuhan tersebut 

5) Sekolah reguler dengan orientasi inklusif tersebut merupakan alat yang paling 

efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang 

ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk 

semua. lebih jauh sekolah semacam ini akan memeberikan penddikan yang 
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efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efesiensi dan pada akhirnya 

akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan. 

Article 3: 

1) Memberi prioritas tertinggi pada pengambilan kebijakan dan penetapan 

anggaran untuk meningkatkan sistem pendidikan agar dapat menginklusifkan 

semua anak tanpa memandang perbedaan-perbedaan ataupun kesulitan-

kesuliatan individual mereka. 

2) Menetapkan prinsip pendidikan inkusif sebagai undang-undang, atau kebijakan 

sehingga anak ditempatkan di sekolah reguler kecuali bila terdapat alasan yang 

sangat kuat. 

3) Mengembangkan proyek percontohan dan mendorong pertukaran pengalaman 

dengan negara-negara yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan 

sekolah inklusif. 

4) Menetapkan mekanisme partisipasi yang terdesentralisasi untuk membuat 

perencanaan, memantau dan mengevaluasi kondisi pendidikan bagi anak serta 

orang dewasa penyandang pendidikan kebutuhan khusus 

5) Mendorong dna memfasilitasi partisipasi orang tua, masyarakat, dan organisasi 

penyadang disabilitas, dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan 

yang menyangkut masalah kebutuhan pendidikan kebutuhan khusus. 

6) Melakukan upaya yang lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan 

strategi identifikasi dan intervensi dini, maupun dalam aspek-aspek vokasional 

dari pendidikan inklusif. 
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7) Demi berlangsungnya perubahan sistemik, menjamin agar program pendidikan 

guru, baik pendidikan pra-dinas maupun dalam dinas, membahas masalah 

pendidikan kebutuhan khusus di sekolah inklusif. 

  (Direktorat Pembinaan SLB, 2009:6) 

c) Landasan Pedagogis   

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada tuhan Yang 

Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan, peserta 

didik dibentuk menjadi warganegara yang demokratis, dan bertanggungjawab, yaitu 

individu yang mampu menghargai perbedaan dan partisipasi dalam masyarakat. 

Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika peserta didik berkebutuhan khusus 

diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, 

mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya (Direktorat Pembinaan 

SLB, 2009:8). 

B. Evaluasi Hasil Belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah 

Penyelenggara Pendidikan Inklusif 

Evaluasi merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menggambarkan, 

memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu 

alternatif keputusan. Melalui evaluasi, dapat diukur sejauh mana ketercapaian suatu 

program yang telah disusun sehingga dapat diupayakan peningkatan ataupun 

perbaikan sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Arikunto, S (2009) 
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menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Secara 

implisit pendapat diatas menyatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang lebih 

luas daripada pengukuran dan penilaian.Pengukuran diartikan sebagai pemberian 

angka pada status atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau 

obyek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Sedangkan Penilaianadalah 

suatu proses untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang 

diperoleh melalui pengukuran.  

Evaluasi hasil belajar diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan atau prestasi yang dicapai oleh peserta didik setelah 

proses pembelajaranan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi hasil belajar 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya sudah tercapai atau sebaliknya (Kemendiknas, 2010:87). 

Evaluasi dilakukan melalui perencanaan, pengumpulan informasi, pelaporan, dan 

penggunaan informasi tentang hasil. Wasliman I (2009:208) menyatakan bahwa 

evaluasi hasil belajar dapat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran, 

dalam suara formal dan informal, melalui tes tertulis, melalui kumpulan kerja siswa 

(Portofolio), melalui produk, melalui unjuk kerja dan memalui penugasan. Sejalan 

dengan hal tersebut evaluasi pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau 

prestasi yang dicapai oleh peserta didik baik peserta didik pada umumnya maupun 

peserta didik berkebutuhan khusus setelah menjalani proses pembelajaran dalam 

kurun waktu tertentu tertentu. 
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1. Prinsip Evalusi Hasil Belajar pada Sekolah Penyelenggara pendidikan 

Inklusif 

Dalam rangka mengetahui keberhasilan suatu tujuan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus tentunya didasari oleh prinsip-

prinsip pengukuran dan penilaiannya. Sebagaimana dinyatakan dalam DPSLB 

(2009:11) prinsip evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meliputi: 

1)    Evalusi hasil bejar terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti 

kurikulum umum/reguler dapat menggunakan kriteria evaluasi reguler 

sepenuhnya. 

2)    Evaluasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan 

perpaduan antara sistem evaluasi umum/reguler dan sistem evaluasi individual. 

3)   Terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum 

yang diindividualkan, sistem penilaian menggunakan norma penilaian individual 

yang didasarkan pada tingkat daya serap yang didasarkan pada baseline. 

4)   Sistem pelaporan evaluasi hasil belajar kuantitatif bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus harus dilengkapi dengan deskriptif naratifnya, untuk 

menghindarkan kekaburan dan mempertegas jenis dan kualitas kompetensi yang 

telah dikuasai peserta didik. 

2. Tahapan Evaluasi Hasil Belajar Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan 

Inklusif 

Wasliman I, (2007:226) menyatakan penilaian hasil belajar pada sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif mencakup komponen sebagai berikut: 
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a) Perencanaan 

(1) Perencanaan fleksibel, dimana dalam perencanaannya mempertimbangkan 

kemampuan dan hambatan peserta didik, dimana mengacu pada hasil asesmen. 

Selain itu, dalam perencanaan mencakup semua aspek/komprehensif yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

(2) Perencanaan hasil belajar diantaranya mencakup gambaran sejauh mana 

keberhasilan peserta didik dalam mengembangkan serangkaian aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik selama proses pembelajaran.  

(3) Dalam perencanaan hasil belajar mencakup penentukan kriteria ketuntasan 

belajar (Mastery learning) atau hasil belajar peserta didik dengan acuan dasar 

yaitu perkembangan kemampuan awal dengan dan kemampuan akhir peserta 

didik. 

b) Pelaksanaan 

(1)Pelaksanaan penilaian hasil belajar pada sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran baik dilakukan 

dalam suasana formal dan informal dan menyenangkan 

(2)Pelaksanaan penilaian hasil belajar pada sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap atau 

menyeluruh (komprehensif) (penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik) 

(3)Bersifat fleksibel dengan menyesuaikan kemampuan atau hambatan belajar 

peserta didik. 

(4)Strategi yang digunakan mencerminkan kemampuan siswa secara autentik 

(hasilnya akurat) 
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(5)Berkelanjutan (melakukan pengamatan secara terus menerus) 

(6)Melalui tes tertulis, observasi, melalui kumpulan kerja siswa (portofolio), unjuk 

kerja (performance), produk dan penugasan 

(7)Diadministrasikan secara tepat dan efisien (catatan anekdot, buku nilai yang 

memuat observasi, unjuk kerja, portofolio dll) 

(8)Diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam teknik/cara/strategi dalam 

melaksanakan penilaian hasil belajar. Misalnya untuk siswa gangguan 

pengelihatan pada waktu penilaian hasil belajar perlu menggunakan riglet, pen, 

atau mesin tik braile 

(9)Adanya penyesuaian-penyesuaian perangkat penilaian hasil belajar disesuaikan 

dengan kemampuan dan hambatan peserta didik, misalnya untuk siswa gangguan 

pengelihatan pada waktu pelaksanaan penilaian  hasil belajar dengan 

menggunakan huruf Braile. Dan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang 

masih memiliki sisa pengelihatan (low vision), tulisannya dapat diperbesar sesuai 

dengan kebutuhannya. 

c) Pelaporan 

(1) Hasil akhir untuk siswa berhubungan dengan apa yang dapat siswa lakukan 

sebelumnya dan apa yang dapat mereka lakukan sekarang (mengacu pada 

perkembangan siswa) 

(2) Keputusan tingkat pencapaian hasil belajar berdasarkan berbagai informasi. 

Sedangkan keputusan tentang kamampuan siswa mempertimbangkan hasil 

kerja (karya yang dikumpulkan) 
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(3) Menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi. Dimana adanya penyesuaian 

sistem laporan penilaian hasil belajar yang memuat rincian hasil belajar 

berdasarkan kriteria yang ditentukan, memberikan informasi yang jelas, 

menyeluruh dan akurat, dan menjamin orangtua untuk segera mengetahui 

masalah dan perkembangan anaknya (melalui diskusi formal, buku/kartu laporan 

penilaian hasil belajar (rapport), pertemuan guru dan orang tua). 

Direktorat Pembinaan SLB (2010) menjelaskan bahwa pengembangan 

evaluasi pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sekurang-kurangnya 

mecakup empat komponen utama yaitu: a) instrument/soal evaluasi, b) pelaksanaan 

evaluasi, c) kriteria keberhasilan, dan d) pelaporan hasil evaluasi. 

a) Pengembangan Instrumen Evaluasi 

Adapun beberapa prinsip atau langkah penting yang harus diperhatikan dan 

dilakukan oleh guru dalam mengembangkan perangkat butir soal bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus yaitu: 

(1) Kembangkan instrumen soal sesuai dengan tingkat kemampuan dan hambatan 

peserta didik.   

(2) Kembangkan butir soal dengan merujuk kepada materi dan atau indikator yang 

diajarkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. 

(3) Untuk mempermudah guru dalam mengembangkan instrumen soal yang sesuai, 

maka guru hendaknya membuat kisi-kisi, dengan berlandaskan kepada materi 

dan indikator.  
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b) Pengembangan Pelaksanaan Evaluasi 

Dengan ragam kemampuan dan hambatan yang dimiliki peserta didik, maka 

cara pelaksanaan evaluasi harus disesuaikan. Adapun beberapa prosedur/petunjuk 

yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan oleh guru saat pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif yaitu: 

(1)   Jika peserta didik berkebutuhan khusus telah memiliki kemampuan membaca 

dan menulis secara sederhana, maka guru dapat menyajikan soal-soal ujian 

secara tertulis. Bentuk soal tertulis harus sederhana dan guru harus memastikan 

bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dapat membacanya. 

(2)   Jika peserta didik berkebutuhan khusus belum bisa membaca atau mengalami 

kesulitan dalam membaca dan menulis, maka hindari pelaksanaan tes dalam 

bentuk tertulis yang menuntut peserta didik berkebutuhan khusus untuk 

membaca dan atau menulis.  

(3)   Jika guru telah membuat soal secara tertulis, maka bacakan soal-soal tersebut 

oleh guru dan minta siswa menjawabnya secara tulis jika memungkinkan, atau 

secara lisan. 

(4)   Tes tertulis atau menjawab secara tertulis pada dasarnya mungkin dapat 

dilakukan, tetapi harus sudah dipastikan bahwa siswa dapat melakukannya.  

(5)   Soal yang melibatkan tulisan atau lambang bilangan sederhana, bisa saja 

dilakukan. Namun perlu dipastikan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus 

mengerti apa yang harus dilakukan.  



30 
 

(6)   Lakukan evaluasi dalam bentuk performance test (tes tindakan), yang 

tidakterlalubanyakmelibatkanaktivitasmembacaataumenulis. Misalnya: peserta 

didik berkebutuhan khusus diminta untuk menghitung bilangan, menyebutkan 

lambang huruf atau angka yang ditunjukkan oleh guru, menunjuk angka/bilangan 

yang diminta oleh guru, menuliskan/menirukan lambang huruf atau angka, 

menirukan tulisan, membaca kata atau kalimat yang ditunjukkan oleh guru, 

menulis kalimat sederhana yang didiktekan oleh guru, menuliskan nama diri, 

menyebutkan nama diri, menyebutkan nama-nama anggota keluarga,  

mencerikan kegiatan di rumah, melakukan gerakan tertentu,  menyanyikan lagu, 

memperagakan tarian, membuat karya (melipat kertas), mendeklamasikan puisi, 

menggambar objek, menyebutkan nama-nama perabot rumah. 

(7)   Lakukan penilaian fortopolio. Penilaian dilakukan dengan mencermati berbagai 

pengalaman, prestasi dan atau produk yang pernah dibuat oleh peserta didik 

berkebutuhan khusus.  

(8)   Gunakan alat bantu selama pengetesan jika diperlukan. Misalnya benda-benda 

konkrit untuk membantu operasi hitungan, gambar yang dapat diperlihatkan dll. 

(9)   Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengetesan atau evaluasi dapat 

ditambah (bergantung kepada kebutuhan). 

(10)  Jika peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti evaluasi pada waktu 

dan tempat yang sama, maka laksanakan secara bersama-sama, tetapi jika tidak 

memungkinkan maka lakukan secara khusus. 
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c) Pengembangan Kriteria Keberhasilan 

(1) Hasil-hasil yang dicapai oleh peserta didik berkebutuhan khusus tidak dapat 

dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh siswa lainnya. Hal ini disebabkan 

karena mereka menggunakan indikator dan materi pembelajaranbelajar yang 

berbedadan soal-soal evaluasi yang berbeda pula.  

(2) Hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus dibandingkan dengan dirinya 

sendiri. Artinya hasil pada hari ini dibandingkan dengan hasil-hasil yang dicapai 

pada hari-hari sebelumnya, dan seterusnya. Dengan demikian dapat diketahui 

adanya perubahan atau perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus dari 

waktu ke waktu. 

(3) Hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus dibandingkan dengan kriteria 

pencapaian yang khusus dirancang bagi dirinya. Artinya pencapaian prestasi 

peserta didik berkebutuhan khusus dibandingkan dengan daftar indikator dan 

atau materi yang harus dikuasai oleh peserta didik berkebutuhan khsus 

bersangkutan (bukan daftar indikator dan materi umum). 

(4) Angka persentase tingkat pencapaian hasil belajar boleh saja sama 

sebagaimana yang diberlakukan pada siswa lain, misalnya 75%. Akan tetapi 

criteria pencapaiannya bukan merujuk kepada indikator/materi yang umum, 

tetapi merujuk kepada indikator/materi yang dirancang untuk peserta didik 

berkebutuhan khsuus. 

(5) Dengan demikian (sebagai ilustrasi), peserta didik berkebutuhan khusus 

dimungkinkan untuk  memperoleh angka 8 pada suatu mata pelajaran tertentu. 

Hanya saja angka tersebut akan berbeda artinya (tidak dapat dibandingkan) 
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dengan angka 8 yang dicapai oleh siswa yang “normal”.  Guru dapat 

menyampaian penjelasan ini, jika ada orang tua yang mempersoalkan kenapa 

anaknya (yang normal) memperoleh nilai yang sama dengan peserta didik 

berkebutuhan khusus. 

(6) Dengan model evaluasi sebagaimana dijelaskan di atas, maka peserta didik 

berkebutuhan khusus dapat naik kelas dan atau lulus sekolah, karena dia 

mencapai nilai/berprestasi yang layak untuk naik kelas atau lulus, dengan suatu 

rujukan/kriteria yang diberlakukan untuknya, bukan kriteria untuk siswa pada 

umumnya.   

d) Pengembangan Pelaporan Hasil Evaluasi 

Adapun bentuk media utama untuk melaporkan hasil belajar peserta didik 

berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inkusif yaitu:  

(1) Raport 

Secara umum bentuk raport peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan 

peserta didik lainnya. Akan tetapi, dikarenakan adanya perbedaan dalam materi 

evaluasi dan makna dari hasil-hasil yang dicapai oleh peserta didik berkebutuhan 

khsus, maka diperlukan pengembangan untuk disesuaikan. Beberapa bentuk 

pengembangan yang perlu dipertimbangkan adalah: 1) Dalam raport peserta didik 

berkebutuhan khusus perlu ditambahkan informasi spesifik tentang jenis hambatan 

yang dimiliki peserta didik tersebut. 1) Selain itu perlu ditambahkan penjelasan secara 

naratif/deskriptif tentang jenis dan tingkat kemampuan yang telah dicapai peserta 

didik berkebutuhan khusus. Penjelasan kemampuan secara naratif-operasional dapat 

dilakukan dalam dua jenis. Pertama, penjelasan kemampuan secara umum 
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menyangkut semua bidang/aspek. Kedua, penjelasan secara khusus pada masing-

masing bidang (mata pelajaran). 

(2) Surat TandaTamat Belajar Dan Ujian Akhir Sekolah 

Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi akhir dan 

bukti kelulusan yang akan diberlakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus 

yaitu: 1) Pada waktu akan mengkahiri program pendidikan pada suatu satuan 

pendidikan pdi sekolah penyelenggara pendidikan inklisif, peserta didik berkebutuhan 

khusus tidak harus mengikuti ujian nasional yang menggunakan soal berstandar 

nasional (UN atau USBN), karena mereka tidak mungkin menjalani ujian dengan 

materi soal yang sama dengan siswa lain (standar nasional) 2) Peserta didik 

berkebutuhan khusus menjalani ujian akhir dengan menggunakan soal-soal yang 

dibuat sendiri oleh satuan pendidikan (sekolah) setempat. 3) Jika peserta didik 

berkebutuhan khusus telah lulus dalam mengikuti ujian tersebut, maka mereka 

diberikan bukti kelulusan berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang 

dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat 

(propinsi atau kabupaten/kota) 4) Surat tanda tamat belajar (STTB) untuk peserta 

didik berkebutuhan khusus di dalamnya mencakup tiga komponen utama yaitu:  

Identitas peserta didik berkebutuhan khusus termasuk jenis hambatan dan 

tingkatannya, angka-angka yang menunjukkan prestasi yang dicapai oleh peserta 

didik berkebutuhan khusus berdasarkan hasil penilaian sekolah, dan  penjelasan 

naratif/deskripstif operasional tentang jenis dan tingkat kemampuan yang berhasil 

dicapai oleh peserta didik berkebutuhan khusus.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Sejalan dengan pertanyaan dan tujuan dari penelitian ini yaitu dimaksudkan 

untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam serta 

menemukan berkenaan dengan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebuthan 

khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dimana diharapkan agar 

dapat digunakan oleh para praktisi pendidikan sebagai perluasan pengetahuan serta 

sebagai dasar pertimbangan, arahan dan perbaikan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi srudi 

kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki pandangan naturalistik 

yaitu penelitiannya yang dilakukan berdasarkan kondisi alamiah (natural setting), rill 

dan tidak dibuat-buat (sugiyono, 2011). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, 

misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa Moleong (2004;6). Pendekatan kualitatif 

digunakan dengan maksud untuk mengungkap fakta-fakta lapangan sehingga 

akhirnya ditemukan pokok-pokok temuan mengenai evaluasi hasil belajar pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Alasan pemilihan pendekatan ini karena 

penelitian ini berupaya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, 

mengutamakan proses bagaimana data dapat diperoleh sehingga data tersebut 
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menjadi akurat dan layak digunakan dalam penelitian. Data yang diungkap berupa 

informasi baik secara lisan maupun secara tertulis yang diperoleh dari informan 

tentang pendapatnya pada saat dilakukan penelitian. Gambaran hasil penelitian yang 

diperoleh yaitu berupa uraian atau  penjelasan dalam bentuk narasi. 

Studi kasus dipilih karena secara umum dapat memberikan akses atau peluang 

yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan 

komprehensif terhadap unit yang diteliti. Burhan Bungin (2003;23) secara lebih rinci 

menjelaskan keunggulan-keunggulan studi kasus sebagai berilut; 

a. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar-

variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman 

yang lebih luas. 

b. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai 

konsep-konsep dasar prilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti 

dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak 

diharapkan atau diduga sebelumnya. 

c. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat 

berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencana 

penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka mengembangkan ilmu-

ilmu sosial.  

B. Lokasi Dan Informan Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilasanakan di SD X. Sekolah Dasar X sebagai sekolah yang 

mengimplementasikan Pendidikan Inklusif. Faktor lain yang menjadi pertimbangan 
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dalam penentuan lokasi penelitian antara lain; berdasarkan studi pendahuluan 

Sekolah Dasar X sangat terbuka, relevan sehingga cukup dapat menunjang 

pelaksanaan penelitian. Dengan demikian penelitian dapat dilaksanakan secara 

efektif dan sesuai dengan tujuan penelitian.  

b. Informan Penelitian 

Informan Penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun yang menjadi informan 

dalam penelitian ini yaitu: GPK, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran sebagai pihak yang 

menjadi pelaku dan terlibat dalam implementasi pendidikan nklusif di sekolah dasar X  

C. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Yang menjadi instrumen utama yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti sekaligus 

menjadi perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, dan pada akhirnya 

menjadi pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman 

observasi, wawancara dan pedoman studi dokumentasi. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

mengenai evaluasi hasil belajar pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada 

sekolah dasar X untuk selanjutnya dapat diberikan rekomendasi evaluasi dalam 

setting pendidikan inklusif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara  

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara 

semiterstruktur (semistructure interview), dimana dalam pelaksanaannya peneliti 

melakukan wawancara secara mendalam (independen interview) dengan 
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menggunakan pedoman wawancara. Selain itu dalam pelaksanaannnya lebih bersifat 

terbuka dengan maksud pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan data yang 

diperlukan sehingga sangat dimungkinkan bagi peneliti untuk menggali informasi yang 

berkaitan dengan penelitiannya yang belum tercantum dalam pedoma wawancara. 

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa “jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori wawancara in-de-pendent interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara tersetruktur”. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh sejumlah informasi, pendapat, pengetahuan dari orang-orang yang 

terlibat dalam setting Pendidikan Inklusif pada sekolah dasar X khususnya GPK guru 

mata pelajaran dan guru kelas.  

Sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan wawancara terhadap GPK, guru mata pelajaran dan guru kelas. Pedoman 

wawancara dikembangkan berdasarkan evaluasi hasil belajar dalam setting 

Pendidikan Inklusif.  

2. Observasi 

Teknik ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung evaluasi 

hasil belajar dalam seting Pendidikan Inklusif pada SD X. Aspek-aspek yag 

diobservasi mencakup manusia, dan kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi 

hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif. Dalam pelaksanaannya peneliti 

menggunakan pedoman observasi yang telah disususn dan dikembangkan, sehingga 

memudahkan dalam melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar. 
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3. Studi Dokumentasi   

Teknik studi dokumentasi merupakan teknik yang tidak kalah penting dengan 

teknik yang lain. Teknik ini diperlukan agar data-data yang diperoleh dari teknik 

wawancara dan observasi sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Data yang dihimpun dan dianalisi melalui studi dokumentasi meliputi data 

tertulis, gambar maupun elektronik berkenaan dengan evaluasi hasil belajar dalam 

setting pendiidkan inklusif. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penelitian 

Analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya dalam memahami 

informasi untuk dicari pola-polanya, mengaitkan data dan memadukan data yang 

telah diperoleh baik melalui teknik observasi, wawancara maupun studi dokumen. 

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus 

selama proses penelitian berlangsung dari tahap pengumpulan data sampai akhir. 

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui model 

alir yang dikemukakan Miles and Huberman (Sugiyono,2011:246). Dalam model 

analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verivikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 

proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-

menerus hingga membentuk sebuah siklus. Dalam proses ini aktivitas peneliti 

bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan data selama proses ini 

masih berlangsung. Selanjutnya peneliti hanya bergerak diantara tiga komponen 

analisis tersebut, sehingga membentuk pola siklus. 
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a. Reduksi data  

Reduksi data  dalam penelitian ini yaitu sebagai proses perangkuman data 

(berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi), menyederhanakan, 

pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting berdasarkan prinsip 

seleksivitas terutama terkait relevansi dalam menjawab pertanyaan penelitian serta 

dapat digunakan dalam menajamkan data temuan, dan dicari tema dan polanya. 

Prosesnya berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari 

perspektif masalah yang dibahas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Display data 

Display data merupakan proses penyajian data. Setelah semua data terkumpul, 

peneliti melakukan display data atau penyajian data agar mempermudah peneliti 

untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan  

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang ditampilkan 

adalah dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Penyajian data ini 

dilakukan dalam bentuk naratif, sehingga dengan melihat penyajian-penyajian data 

tersebut maka apa yang terjadi di lapangan dapat dipahami dan memudahkan proses 

analisis lebih lanjut. 
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c. Verifikasi 

Langkah ketiga analisis data dalam penelitian ini yaitu menarik 

kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat kembali data 

sebagai proses mencari makna dari data yang telah dianalisis dan sebagai proses  

menimbang implikasinya bagi pertanyaan penelitian terkait. Setelah semua data 

terkumpul dan dianalisis  maka kesimpulan dapat diambil dan dideskripsikan dalam 

bentuk naratif.  

Dalam pengumpulan data model ini, peneliti selalu membuat reduksi data dan 

display data atau menyajikan data samapai penyusunan kesimpulan atau verivikasi. 

Artinya data yang didapat di lapangan kemudian peneliti menyusun pemahaman arti 

segala peristiwa yang disebut reduksi data dan diikuti penyusunan data yang berupa 

ceritera secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada saat peneliti 

mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data terakhir 

peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan menarik verifikasi 

berdasarkan reduksi dan sajian data. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab 

dan atau belum lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di 

lapangan terlebih dahulu.  
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Secara skematis proses analisis interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles &  

Haberman (Sugiyono, 2011:247) 

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan agar hasil penelitian benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data yang diperoleh dilapangan diperiksa 

melalui kriteria dan teknik tertentu, yaitu derajat kepercayaan atau kredibilitas, seperti 

yang dikemukakan oleh Moleong (2004;327), sebagai berikut: 

a.  Perpanjangan keikutsertaan, maksudnya adalah peneliti tinggal di lapangan 

penelitian    sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

b. Ketekunan pengamatan, mencari secara konsisten interprestasi dengan berbagai 

cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif 

c. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain, untuk pengecekan pembanding terhadap data tersebut. 

d. Pengecekan sejawat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-

rekan sejawat 

Data Reduction 

Conclution/Verifying 

Data Display 
Data  

Collection 
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e. Analisis kasus negatif. Analisis dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh-

contoh dan kasus yang tidaksesuai dengan pola dan kecenderungan informasi 

yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding 

f. Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data dalam 

pemeriksaan derajat kepercayaan 

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi, yakni 

teknik pemeriksaaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

perbandingan dalam hal ini membandingkan antara hasil observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi. Tujuan digunakan teknik triangulasi adalah untuk keperluan 

pengecekan atau perbandingan terhadap data. Data  penelitian secara sistematis 

terus diperiksa selama penelitian berlangsung dengan membaca berulang-ulang, 

menalaah apakah terdapat pola-pola dan tema-tema tertentu, mengelompokkan, 

membandingkan, memilah dan yang didasarkan atas asumsi teoritik. Dengan 

demikian makna-makna yang muncul dari data teruji kebenarannya/keabsahan 

datanya, kekokohannya, dan kecocokannya. Berikut ini adalah visualisasi 

pelaksanaan triangulasi: 

                                

              

 

 

Gambar 3. Teknik Triangulasi 

Mengacu pada skema diatas, maka dapat diterangkan bahwa teknik triangulasi 

diperoleh dari pengumpulan data yang sumber pokoknya dalam penelitian ini adalah 

Wawancara terhadap Tim 
pengembang kurikulum 

Observasi terhadap 
kegiatan pembelajaran 

       Studi Dokumentasi 
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hasil wawancara dari para informan, observasi, dan studi dokumentasi di SD X. 

Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi 

berpedoman pada pertanyaan penelitian yang menjadi masalah dalam penelitian, 

sehingga diperoleh temuan penelitian sesuai dengan tuuan penelitian yang telah 

ditetapkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian di lapangan berkenaan dengan evaluasi hasil 

belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Penyelenggara 

Pendidikan Inklusif SD X dan Y di kota Malang. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk 

deskripsi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan 

studi dokumen, untuk selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh temuan-temuan berkenaan 

dengan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif.  

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, evaluasi hasil 

belajar bagi peserta didik yang telah dilakukan SD X dan SD Y meliputi beberapa tahapan 

diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil beajar hambatan juga solusi yang 

diberikan dalam mengatasi hambatan. 

 

SD X (Sumber Sari) 

Pada SD X kelas-kelas yang diantaranya terdapat peserta didik berkebutuhan 

khusus meliputi: Kelas terdiri dari 1 peserta didik berkebutuhan khusus. Kelas 2 terdiri dari 

1 peserta didik berkebutuhan khusus, kelas 3 terdiri dari 1  peserta didik berkebutuhan 

khusus. Kelas 4 terdiri dari 1 peserta didik berkebutuhan khusus. Kelas 5 terdiri dari 1 

peserta didik berkebutuhan khusus. Kelas 6 terdiri dari 1 peserta didik berkebutuhan 

khusus. 
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A. Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

Kelas 1 

Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus di 

SD X diantaranya dilakuakn dengan menentukan KKM. KKM bagi peserta diidk 

berkebutuhan khusus tidak disamakan dengan peserta didik pada umumnya. Penentuan 

KKM didasarkan pada hasil keputusan rapat yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru 

kelas, guru mata pelajaran serta guru pembimbing khusus (GPK). KKM bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus juga didasarkan pada tingkat kemapuan masing-masing peserta 

didik.  

  Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan 

dengan peserta didik pada umumnya, namun domain evaluasi lebih didasarkan pada 

aspek sosialisasi dan perilaku pada masing-masing peserta didik. Penentuan teknik 

evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan oleh guru pembimbing khusus 

(GPK) serta guru bidang studi. Adapun bentuk evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus yaitu pilihan ganda dan uraian singkat (essay) 

  Penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus sama halnya dengan peserta didik pada umumnya yaitu didasarkan pada tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan dalam perencanaan pembelajaran. Tim yang terlibat 

dalam penyusunan instrumen evaluasi terdiri dari guru kelas dan guru pembimbing 

khusus. 

  Penentuan alokasi waktu dalam evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus mempertimbangkan hambatan yang dimiliki, dimana durasi waktu 
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lebih lama jika dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya. Tim yang terlibat dalam 

penentuan alokasi waktu diantaranya yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi, 

guru pembimbing khusus.  

Kelas 2 

  Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus  

diantaranya dilakukan dengan mennetukan KKM bai peserta diidk berkebutuhan khusus. 

KKM ditentukan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru dan 

GPK.  Penentuan KKM didasarkan pula pada tingkat kemampuan peserta didik 

berkebutuhan khusus. KKM bagi peserta didik berkebutuhan khsuus lebih rendah 

dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.  

  Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus sama halnya 

dengan peserta didik pada umumnya. Tim yang terlibat dalam penentuan teknik evaluasi 

diantaranya guru kelas, GPK, dan guru bidang studi. Evaluasi dilakukan dengan teknik tes 

dalam bentuk pilihan ganda dan essay. Penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar sama 

halnya dengan peserta didik pada umumnya. Tim yang terlibat diantaranya guru kelas, dan 

guru pebimbing khusus.  

  Alokasi waktu yang diberikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak 

disamakan dimana waktu yang diberikan lebih lama jika dibandingkan dengan peserta 

didik pada umumnya. Alokasi waktu ditentukan oleh kepala sekolah, guru kelas, guru 

bidang studi dan GPK. 

Kelas 3 

  Komponen dalam perencanaan  evaluasi hasil belajar diantaranya penentuan 

KKM. Penentuan KKM bagi peserta didik berkebutuhan khsus dilakukan oleh guru kelas, 
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kepala sekolah dan GPK. KKM bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih rendah jika 

dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.  

  Teknik evaluasi bagi peserta diidk berkebutuhan khsus sama halnya dengan 

peserta didik pada umumnya tetapi lebih diutamakan perilaku   yang lebih baik.  Tim yang 

terlibat diantaranya GPK dan Guru kelas. Teknik yang digunakan yaitu tes dengan bentuk 

pilihan ganda dan essay. Penyusunan instrumen hasil belajara bagi peserta didik 

berkebutuahan khsuus sama halnya dengan peserta didik pada umumnya. Tim yang 

terlbat yaitu GPK, guru dan kepala sekolah.  

  Penentuan alokasi waktu dalam evaluasi hasil belajar berbeda dengan peserta 

didik pada umunya, dimana alokasi watu lebih lama dari peserta didik pada umumnya. Tim 

yang  terlbat dalam penentukan alokasi waktu yaitu kepala sekolah, guru kelas dan GPK 

Kelas 4 

  Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus  

diantaranya dilakukan dengan mennetukan KKM bagi peserta diidk berkebutuhan khusus. 

KKM bagi peserta didik berkebutuhan khsuus lebih rendah dibandingkan dengan peserta 

didik pada umumnya. Tim yang terlibat dalam penentuan KKM yaitu kepala sekolah, guru 

kelas, dan GPK. 

  Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih 

diutamakan pada peningkatan perilaku yang lebih baik. Tim yang terlibat dalam penentuan 

teknik evaluasi diantaranya guru kelas, dan GPK,. Evaluasi dilakukan dengan teknik tes 

dalam bentuk pilihan ganda dan essay. Penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar sama 

halnya dengan peserta didik pada umumnya.  
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  Alokasi waktu yang diberikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak 

disamakan dimana waktu yang diberikan lebih lama jika dibandingkan dengan peserta 

didik pada umumnya. Alokasi waktu ditentukan oleh kepala sekolah, guru kelas, guru 

bidang studi dan GPK. 

Kelas 5 

  Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus  

diantaranya dilakukan dengan mennetukan KKM bagi peserta diidk berkebutuhan khusus. 

KKM bagi peserta didik berkebutuhan dibedakan dimana bagi peserta khsus lebih rendah 

dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya. Tim yang terlibat dalam penentuan 

KKM yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan GPK. 

 Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih 

diutamakan pada peningkatan perilaku yang lebih baik. Tim yang terlibat dalam penentuan 

teknik evaluasi diantaranya guru kelas, dan GPK,. Evaluasi dilakukan dengan teknik tes 

dalam bentuk pilihan ganda dan essay. Penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar sama 

halnya dengan peserta didik pada umumnya.  

  Alokasi waktu yang diberikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak 

disamakan dimana waktu yang diberikan lebih lama jika dibandingkan dengan peserta 

didik pada umumnya. Alokasi waktu ditentukan oleh kepala sekolah, guru kelas, guru 

bidang studi dan GPK. 

Kelas 6 

  Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus  

diantaranya dilakukan dengan mennetukan KKM bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 

KKM bagi peserta didik berkebutuhan dibedakan dimana bagi peserta khsus lebih rendah 



49 
 

dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya. Tim yang terlibat dalam penentuan 

KKM yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan GPK. 

  Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih 

diutamakan pada perkembangan perilaku yang lebih baik. Tim yang terlibat dalam 

penentuan teknik evaluasi diantaranya guru kelas, dan GPK. Evaluasi dilakukan dengan 

teknik tes dalam bentuk pilihan ganda dan essay. Penyusunan instrumen evaluasi hasil 

belajar sama halnya dengan peserta didik pada umumnya.  

  Alokasi waktu yang diberikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak 

disamakan dimana waktu yang diberikan lebih lama jika dibandingkan dengan peserta 

didik pada umumnya. Alokasi waktu ditentukan oleh kepala sekolah, guru kelas, guru 

bidang studi dan GPK. 

B. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? 

Kelas 1 

Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus dilakukan dengan melihat hasil asesmen untuk melihat kemampuan, 

kemudia guru membuat kisi-kisi soal, soal ujian dan jawaban. Materi pelajara yang diujikan 

sama dengan peserta didik pada umumnya tetapi dengan bobot soal lebih rendah dari 

siswa reguler.Tim yang terlibat dalam persiapan pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi 

pesrta didik berkebutuhan khusus yaitu GPK.  

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

dilaksanakan seperti halnya peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar dilaksanakan di kelas sendiri dengan didampingi oleh GPK. 
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Kelas 2 

Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus dilakukan dengan membuat kisi-kisi soal. Langkah selanjutnya yaitu 

membuat soal yang akan digunakan sebagai instrumen dalam evaluasi dan kunci jawaban. 

Materi yang dijadikan bahan evaluasi samahalnya peserta didik pada umumnya, tetapi 

dengan bobot nilai yang berbeda.Tim yang terlibat dalam dalam penyusunan instrumen 

evaluasi yaitu GPK. 

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

dilakukan seperti halnya peserta didik pada umumnya.  Soal yang diberikan pada peserta 

didik berkebutuhan khusus jauh berbeda dengan peserta didik pada umumnya dimana 

jauh lebih mudah. Pendampingan dalam evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus dilakukan oleh GPK 

Kelas 3 

Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus sama halnya dengan peserta didik pada umumnya. Langkah 

pertama yaitu menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi. Langkah selanjutnya  guru menyusun 

soal dan membuat kunci jawaban. Materinya yang dievaluasi sama dengan peserta didik 

pada umumnya hanya saja tingkat kesulitan lebih rendah jika dibandingkan dengan 

peserta diidk pada umumnya. Tim yang terlibat dalam persiapan evaluasi yaitu GPK. 

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus sama 

halnya dengan peserta didik pada umumnya. Pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar dilakukan oleh GPK dan dilaksanakan di ruang khusus terpisah dengan 

peserta didik pada umumnya.  
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Kelas 4 

 Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar dimulai dengan menyusun 

kisi-kisi soal. Tahap selanjutnya yaitu menyusun soal yang akan dijadikan sebagai 

instrumen evaluasi serta dilengkai dengan kunci jawaban.  Materi yang dijadikan bahan 

dalam evaluasi sama halnya dengan peserta didik pada umumnya hanya saja tingkat 

kesulitan lebih rendah.Tim yang terelibat dalam persiapan yaitu GPK. 

 Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

dilakukan seperti halnya peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan 

di ruang khusus dan didampingi oleh GPK.  

Kelas 5 

 Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar dilakukan dengan langkah 

pertama yaitu menyusun kisi-kisi soal. lankah selanjutnya yaitu menyusun soal yang akan 

dijadikan sebagai instrumen evaluasi serta dilengkai dengan kunci jawaban.  Materi yang 

dijadikan bahan dalam evaluasi sama halnya dengan peserta didik pada umumnya hanya 

saja tingkat kesulitan lebih rendah. Tim yang terelibat dalam persiapan yaitu GPK. 

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

dilakukan seperti halnya peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan 

di ruang khusus dan didampingi oleh GPK 

Kelas 6 

Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar dilakukan dengan menyusun 

kisi-kisi soal. lankah selanjutnya yaitu menyusun soal yang akan dijadikan sebagai 

instrumen evaluasi serta dilengkai dengan kunci jawaban.  Materi yang dijadikan bahan 
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dalam evaluasi sama halnya dengan peserta didik pada umumnya hanya saja tingkat 

kesulitan lebih rendah. Tim yang terelibat dalam persiapan yaitu GPK. 

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

dilakukan seperti halnya peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan 

di ruang khusus dan didampingi oleh GPK 

C. Pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendiidkan inklusif? 

Kelas 1, 2, 5, 6 

Pelaporan evaluasi hasil belajar sama halnya dengan peserta didik pada 

umumnya yaitu dengan kurikulum K-13 

Kelas 3, 4 

Pelaporan evaluasi hasil belajar sama halnya dengan peserta didik pada 

umumnya 

D. Kendala dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus  

Kelas 1 

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh 

GPK. Hal lain yang dirasa menghambat guru yaitu tidak tersedianya ruangan khusus, 

media dan sumber belajar. Faktor pendukung yang memudahkan pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar yaitu adanya kerjasama antara GPK dengan guru reguler. 

 

 



53 
 

Kelas 2 

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu kurangnya waktu untuk membimbing serta banyaknya 

ABK. Faktor pendukung yang memudahkan pelaksanaan evaluasi hasil belajar yaitu 

adanya kerjasama antara GPK dengan guru reguler. 

Kelas 3 

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh 

GPK. Faktor pendukung yang memudahkan pelaksanaan evaluasi hasil belajar yaitu 

adanya kerjasama antara GPK dengan guru reguler. 

Kelas 4 

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh 

GPK. Faktor pendukung yang memudahkan pelaksanaan evaluasi hasil belajar yaitu 

adanya kerjasama antara GPK dengan guru reguler. 

Kelas 5 

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh 

GPK. Faktor pendukung yang memudahkan pelaksanaan evaluasi hasil belajar yaitu 

adanya kerjasama antara GPK dengan guru reguler. 

Kelas 6 

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh 



54 
 

GPK. Faktor pendukung yang memudahkan pelaksanaan evaluasi hasil belajar yaitu 

adanya kerjasama antara GPK dengan guru reguler. 

E. Solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar? 

Kelas 1 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan evalauasi hasil belajar yaitu dengan diberikannya remedial teaching dalam 

bentuk tambahan pelajaran di luar jam pelajaran selama kurang lebih 25 menit. 

Kelas 2 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan evalauasi hasil belajar yaitu dengan diberikannya remedial teachingdalam 

bentuk tambahan pelajaran di luar jam pelajaran 

Kelas 3, 4, 5, 6 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan evalauasi hasil belajar yaitu dengan diberikannya remedial teachingdalam 

bentuk tambahan pelajaran di luar jam pelajaran 

 

SD Y (Lab UM) 

A. Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

 Pada Sekolah dasar Y kelas-kelas yang diantaranya terdapat peserta didik 

berkebutuhan khusus meliputi: Kelas 1 terdiri dari 1 peserta didik berkebutuhan khusus 
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Kelas 2 terdiri dari 1 peserta didik berkebutuhan khusus. Kelas 3 terdiri dari 1 peserta didik 

berkebutuhan khusus.  

Kelas ke 1 

Langkah awal dalam perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus di SD Y dilakukan dengan menentukan KKM. KKM bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus disamakan dengan peserta didik pada umumnya. Penentuan 

KKM dilakukan oleh guru kelas, dan guru pembimbing khusus (GPK).  

Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan 

dengan peserta didik pada umumnya. Penentuan teknik evaluasi bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus dilakukan oleh guru kelas, guru bidang studi serta guru pembimbing 

khusus (GPK). Bentuk evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan 

dengan peserta didik padaumumnya yaitu tes tertulis dan tes lisan.  

Penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus sama halnya dengan peserta didik pada umumnya.  Penyusunan instrumen 

evaluasi dilakukan oleh guru kelas, guru bidang studi. 

Alokasi waktu dalam evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

disamakan dengan peserta didik pada umumnya. Tim yang terlibat dalam penentuan 

alokasi waktu diantaranya yaitu guru kelas, guru bidang studi.   

Kelas ke 2 

Langkah awal dalam perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus di SD Y dilakukan dengan menentukan KKM. KKM bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus disamakan dengan peserta didik pada umumnya, namun 
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demikian pencapaian nilainya berbeda. Penentuan KKM dilakukan oleh guru kelas, dan 

guru pembimbing khusus (GPK) dan melibatkan kepala sekolah.  

Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan 

dengan peserta didik pada umumnya. Penentuan teknik evaluasi bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus dilakukan oleh guru kelas, dan guru pembimbing khusus (GPK). 

Bentuk evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan dengan peserta didik 

padaumumnya yaitu tes tertulis dan tes lisan. Jenis evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi 

hasil belajar. 

Penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus sama halnya dengan peserta didik pada umumnya. Instrumen disusun oleh guru 

kelas dan GPK.   

Alokasi waktu dalam evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

disamakan dengan peserta didik pada umumnya yaitu 40/jp. Tim yang terlibat dalam 

penentuan alokasi waktu diantaranya yaitu guru kelas, guru bidang studi serta kepala 

sekolah.   

Kelas ke 3 

Langkah awal dalam perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus di SD Y dilakukan dengan menentukan KKM. KKM bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus disamakan dengan peserta didik pada umumnya. Namun 

demikian pencapaian nilai tidak disamakan dengan peserta didik pada umumnya. 

Penentuan KKM dilakukan oleh guru kelas, guru pembimbing khusus (GPK) serta 

melibatkan kepala sekolah.  
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Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan 

dengan peserta didik pada umumnya. Penentuan teknik evaluasi bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus dilakukan oleh guru kelas, dan guru pembimbing khusus (GPK). 

Bentuk evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan dengan peserta didik 

padaumumnya yaitu tes tertulis dan tes lisan.  

Penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus sama halnya dengan peserta didik pada umumnya yaitu didasarkan pada 

perencanaan pembelajaran. Penyusunan instrumen evaluasi dilakukan oleh guru kelas, 

guru pembimbing khusus. 

Alokasi waktu dalam evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

disamakan dengan peserta didik pada umumnya. Alokasi waktu ditentukan didasarkan 

pada RPP yang disusun oleh guru kelas. Tim yang terlibat dalam penentuan alokasi waktu 

diantaranya yaitu guru kelas, guru bidang studi dan melibatkan kepala sekolah.   

B. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? 

Kelas 1 

 Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus dilakukan dengan langkah menentukan teknik evaluasi. Langkah 

selanjutnya dengan menyusun instrumen evaluasi.  Tim yang terlibat dalam penyusunan 

instrumen diantaranya yaitu semua guru bidang studi tertentu bersama guru kelas.  

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar dilakukan bersama-sama dengan peserta didik pada 

umumnya. Dalam pelaksanaanya GPK mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus.  
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Kelas 2 

Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

padaumumnya dilakukan dengan menyusun instrumen evaluasi hasil belajar. Tim yang 

terlibat dalam persiapan pelaksanaan evaluasi hasil belajar yaitu guru kelas dan GPK. 

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan 

sepertihalnya peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaanya peserta didik 

berkebutuhan khusus didampingi oleh GPK. 

Kelas 3 

Persiapan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta diidk 

berkebutuhan khusus dilakukan dengan membuat instrumen evaluasi. Tim yang terlibat 

dalam persiapan pelaksanaan evaluasi yaitu guru kelas dan GPK. 

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamakan 

sepertihalnya peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya GPK berperan 

mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus.  

C. Pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendiidkan inklusif? 

Kelas 1 

Pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan 

dalam bentuk tertulis 

Kelas 2 

Pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan 

dalam bentuk tertulis dan lisan yang diketahui oleh kepala sekolah dna diberikan kepada 

orang tua siswa 
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Kelas 3 

Pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan 

dalam bentuk tertulis dan dan tidak tertulis yang diketahui oleh kepala sekolah dna 

diberikan kepada orang tua siswa 

D. Kendala dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus  

Kelas 1 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu kurangnya persiapan secara matang tentang materi yang 

akan dievaluasikan, bahkan dikarenakan emosional masing-masing peserta didik 

berkebutuhan khusus. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan evaluasi 

yaitu materi pembelajaran beserta metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran.  

Kelas 2 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus yaitu kurang siapnya secara emosional dan akademis. 

Pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga kurang tertangani. Dalam hal 

ini orang tua juga kurang kooperatif. Hal yang menjadi faktor pendukung yaitu metode 

pembelajaran yang variatif, materi pembelajaran yang lengkap serta adanya 

pendampingan dari guru kelas, GPK dan Orang tua. 

Kelas 3 

Kendala yang dihadapi dalampelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus yaitu emosi peserta didik berkebutuhan khusus tidak terkendali. 

Faktor lain yaitu secara akademis tidak memenuhi syarat. Pendampingan (shedow) juga 
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sangat minimm. Dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan evaluasi hasil 

belajar yaitu metode pembelajaran yang digunakan memudahkan dalam pelaksanaan 

evaluasi. Materi pembelajaran yang disampaiakn juga disederhanakan. Hal lain yang 

mendukung yaitu adanya kerjasama antara orasng tua, guru kelas dan GPK 

E. Solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar? 

Kelas 1 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar yaitu dengan dilakukannya bimbingan atau pendampingan secara khsus jika 

diperlukan dalam menghadapi evaluasi hasil belajar. 

Kelas 2 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar yaitu  dengan pemberian teraphy ang direkomendasikan sekolah kepada 

orang tua. Hal lain yaitu diberikannya pendampingan secara intensif dari pihak orang tua. 

Lebih lanjut sekolah menjalin komunikasi yang intensif antara pihak sekolah dengan orang 

tua.  

Kelas 3 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar yaitu dengan pemberian teraphy berdasarkan rekom dari sekolah. Hal lain 

yaitu dengan diberikannya pendampingan secara intnsif dari pihak  orang tua. Langkah 

selanjutnya yaitu pihak sekolah menjalin komunikasi dengan pihak orangtua.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pembahasan hasil penelitian menguraikan kaitan antara hasil temuan dilapangan 

dengan konsep-konsep teori yang mendasarinya, sehingga diperoleh pokok-pokok 

temuan. Berdasarkan pokok-pokok temuan dalam penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang relevansi antara teoritis dengan kenyataan empirik di 

lapangan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

pengembangan dan perbaikan terkait evaluasi hasil belajar Bagi Peserta Didik 

Berkebutuahan Khusus Pada Sekolah Peneyelenggara Pendidikan Inklusif khususnya bagi 

SD X dan Y di kota Malang. 

Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, 

pengumpulan informasi atau perencanaan, pelaporan dan tindak lanjut yaitu penggunaan 

informasi tentang hasil. Demikian halnya dalam seting pendidikan inlusif dengan 

kebutuhan dan mungkin juga hambatan yang dimiliki maka dalam evaluasinya harus 

direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan dengan tepat yaitu mengacu pada kebutuhan 

dan mungkin juga hambatan peserta didiknya. Evaluasi hasil belajar merupakan proses 

yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau prestasi yang dicapai oleh 

peserta didik setelah proses pembelajaranan dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat 

diketahui apakah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya sudah 

tercapai atau sebaliknya.  

Evaluasi hasil belajar yang dilakukan pada SD X dan Y telah direncanakan dengan 

sistematis, dimana guru telah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil 
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evaluasi secara sistematis. Namun demikian dengan ragam kemampuan dan hambatan 

belajar yang dimiliki peserta didik, evaluasi hasil belajar belum dilakukan sesuai dengan 

konsep evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif.  

1. Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? 

Pada SD X Tahap perencanaan, secara umum cukup sesuai dengan prinsip 

pengembangan perencanaan evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dalam hal ini, KKM bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus juga didasarkan pada tingkat kemapuan masing-masing peserta 

didik. Namun pada SD Y secara umum belum sesuai dengan prinsip  pengembangan 

perencanaan evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pada SD Y KKM peserta 

didik berkebutuhan khusus masih disamakan dengan peserta didik pada umumnya. Lebih 

lanjut, Wasliman I (2007) menyatakan bahwa “Dalam perencanaan hasil belajar mencakup 

penentukan kriteria ketuntasan belajar (Mastery learning) atau hasil belajar peserta didik 

dengan acuan dasar yaitu perkembangan kemampuan awal dengan dan kemampuan 

akhir peserta didik. Pada SD X Penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus sama halnya dengan peserta didik pada umumnya yaitu 

didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dalam perencanaan 

pembelajaran. Namun pada SD Y belum didasarkan pada tujuan pembelajran yang 

ditentukan. Hal tersebut sejalan dengan Kemendiknas (2010: 87) menyatakan bahwa“ 

penyusunan instrumen soal harus didasarkan  pada tujuan dan materi pembelajaran yang 

disajikan”. Dalam penentuan Teknik evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 
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khusus masih disamakan dengan peserta didik pada umumnya. Pada SD X Penentuan 

alokasi waktu dalam evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

mempertimbangkan hambatan yang dimiliki. Namun pada SD Y belum mempertimbangkan 

hambatan yang dimiliki. Demikian hanya dinyatakan, Wasliman I (2007) menyatakan 

bahwa penilaian hasil belajar pada seting Pendidikan Inklusif mencakup komponen yaitu 

“Perencanaan fleksibel, dimana dalam perencanaannya mempertimbangkan kebutuhan 

peserta didik dengan mengacu pada hasil asesmen”.   

2. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? 

Terkait pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada SD X dan Y dapat dikatakan telah 

sesuai dengan konsep pelaksanaan evaluasi, bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dimana dalam persiapan dalam 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan 

dengan melihat hasil asesmen untuk melihat kemampuan, kemudia guru membuat kisi-kisi 

soal, soal ujian dan jawaban. Materi pelajara yang diujikan sama dengan peserta didik 

pada umumnya tetapi dengan bobot soal lebih rendah dari siswa reguler.Tim yang terlibat 

dalam persiapan pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi pesrta didik berkebutuhan khusus 

yaitu GPK. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

dilaksanakan seperti halnya peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar dilaksanakan di kelas sendiri dengan didampingi oleh GPK. Dalam DPSLB 

(2010:44) dinyatakan bahwa “Jika guru sudah membuat soal secara tertulis, maka 

bacakan soal-soal tersebut oleh guru dan minta siswa menjawabnya secara tulis jika 

memungkinkan, atau secara lisan”. “Gunakan alat bantu selama pengetesan jika 
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diperlukan. Misalnya benda-benda konkrit untuk membantu operasi hitungan, gambar yang 

dapat diperlihatkan dll”. 

3. Pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendiidkan inklusif? 

Tahap pelaporan evaluasi hasil belajar Pada SD X dan Y dapat dikatakan belum 

sesuai dengan prinsip pelaporan hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

pada sekolah penyelenggara pendidikan inkluisf, dimana pelaporan hasil evaluasi hasil 

belajar sama halnya dengan peserta didik pada umumnya tanpa adanya narasi yang 

menggambarkan kemampuan peserta didik. Sepertihalnya dinyatakan Kemendiknas 

(2010:91) dimana beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan guru dalam modifikasi 

evaluasi meliputi a) peserta didik berkebutuhan khusus harus menjalani sistem evaluasi 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, b) pengembangan sistem evaluasi 

dilakukan terhadap empat komponen yaitu (1) isi/materi evaluasi, (2) cara pelaksanaan 

evaluaasi, (3) kriteria keberhasilan dan (4) model palaporannya. c) peserta didik yang 

mengalami hambatan kecerdasan membutuhkan modifikasi evaluasi yang signifikan pada 

aspek evaluasi, d) semakin berat hanbatan kecerdasan, semakin signifikan modifikasi 

sistem evaluasi yang dilakukan.  

4. Kendala dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus ? 

Pada SD X Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar 

bagi peserta didik berkebutuhan khusus yaitu kurang maksimalnya pendampingan yang 

dilakukan oleh GPK. Hal lain yang dirasa menghambat guru yaitu tidak tersedianya 
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ruangan khusus, media dan sumber belajar serta kurangnya waktu untuk membimbing 

serta banyaknya ABK 

Pada SD Y Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus yaitu kurangnya persiapan secara matang tentang 

materi yang akan dievaluasikan, bahkan dikarenakan emosional masing-masing peserta 

didik berkebutuhan khusus. Pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga 

kurang tertangani. Dalam hal ini orang tua juga kurang kooperatif. Faktor lain yaitu secara 

akademis tidak memenuhi syarat. Pendampingan (shedow) juga sangat minim. 

5. Solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar? 

Pada SD X Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan evalauasi hasil belajar yaitu dengan diberikannya remedial teaching dalam 

bentuk tambahan pelajaran di luar jam pelajaran selama kurang lebih 25 menit 

Pada SD Y Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar yaitu dengan dilakukannya bimbingan atau pendampingan secara 

khsus jika diperlukan dalam menghadapi evaluasi hasil belajar. Hal lain yaitu diberikannya 

pendampingan secara intensif dari pihak orang tua. Lebih lanjut sekolah menjalin 

komunikasi yang intensif antara pihak sekolah dengan orang tua.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi hasil 

belajar secara umum dapat dikatakan belum sesuai dengan prinsip evaluasi pada sekolah 

penyelenggaraan pendidikan inklusif.  

1. Perencanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada SD 

X telah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun pada SD 

Y belum sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif. 

2. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah 

sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif. 

3. Pelaporan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus belum 

sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif .  

4. Kendala dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus pada SD X yaitu kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh 

GPK,pada SD Y kurangnya persiapan secara matang tentang materi yang akan 

dievaluasikan, bahkan dikarenakan emosional masing-masing peserta didik 

berkebutuhan khusus. 

5. Solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar pada SD X yaitu dengan diberikannya remedial teaching. Pada 

SD Y dengan dilakukannya bimbingan atau pendampingan secara khsus jika 

diperlukan dalam menghadapi evaluasi hasil belajar.  
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B. Saran 

1. Bagi Guru pembimbing khusus, guru kelas, dan guru mate pelajaran hendaknya 

selalu mempertimbangkan kemampuan dan hambatan peserta didik berkebutuhan 

khusus baik dalam perencanaan evaluasi, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi hasil 

belajar.  

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

berkenaan dengan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
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No  Alokasi biaya Jumlah  

1.  Konsumsi Seminar Proposal Rp. 1.500.000 

2.  Seminar Definisi Operasional Rp. 1.000.000 

1.  Transportasi  

- Koordinasi persiapan penelitian 

Rp.1.000.000,- 

- Pengumpulan data Rp. 2.000.000,- 

 

 

 

Rp.5.500.000  
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2.  Pengolahan data dan seminar 

- Pengolahan data Rp. 2.500.000 

- Pembuatan laporan Rp. 1.000.000 

- Seminar dan penggandaan  

Rp. 1.500.000 

 

 

 

 

 

Rp. 4.500. 000 

 Total biaya Rp. 10.000.000 
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Lampiran 

 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

Evaluasi Hasil Belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah 

Penyelenggara Pendidikan Inklusif 

(Studi Pada Sd X) 

 

 

No Pertanyaan  

Penelitian 

Aspek Indikator Item Sumber 

Data/Informan 

Teknik 

1 Bagaimanakah 

perencanaan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendidikan 

inklusif? 

Perencana

an evaluasi 

hasil belajar 

Penentuan KKM pada 

bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus 

pada sekolah 

penyelenggara 

pendiidkan inklusif 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran dan 

kepala sekolah 

Wawancara, 

studi 

dokumen 

Penentuan teknik 

evaluasi hasil belajar 

bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus 

pada sekolah 

penyelenggara 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran dan 

kepala sekolah 

Wawancara 
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pendidikan inklusif 

Penyusunan instrumen 

evaluasi hasil belajar 

bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus 

pada sekolah 

penyelenggara 

pendidikan inklusif 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran dan 

kepala sekolah 

Wawancara, 

studi 

dokument 

Menentukan alokasi 

waktu 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran dan 

kepala sekolah 

Wawancara, 

studi 

dokument 

2 Bagaimanakah 

pelaksanaan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendidikan 

inklusif? 

Pelaksanaa

n evaluasi 

hasil belajar 

 

Persiapan dalam 

pelaksaan evaluasi hasil 

belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus 

pada sekolah 

penyelenggara 

pendidikan inklusif 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran  

Wawancara, 

Observasi 

Pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan 

khusus pada sekolah 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran 

Wawancara, 

Observasi 
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 penyelenggara 

pendidikan inklusif 

Pendampingan dalam 

pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar bagi peserta 

didik berkebutuhan 

khusus pada sekolah 

penyelenggara 

pendidikan inklusif  

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran 

Wawancara, 

Observasi 

3 Bagaimanakah 

pelaporan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendiidkan 

inklusif? 

Pelaporan 

Evaluasi 

Hasil 

Belajar 

Bentuk pelaporan 

evaluasi hasil belajar 

bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus 

pada sekolah 

penyelenggara 

pendidikan inklusif 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran 

Wawancara, 

Studi 

Dokumen 

4 Apasajakah 

yang menjadi 

kendala dalam 

Faktor-

faktor yang 

menjadi 

Faktor pendukung 

evaluasi hasil bagi 

peserta didik 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran 

wawancara 
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pelaksanaan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus ? 

kendala  berkebutuhan khusus 

belajar pada sekolah 

penyelenggara 

pendidikan inklusif 

Faktor penghambat 

evaluasi hasil belajar 

bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus 

pada sekolah 

penyelenggara 

pendidikan inklusif 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran  

wawancara 

5 Bagaimanakah 

solusi yang 

diberikan 

dalam 

mengatasi 

kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

evaluasi hasil 

belajar? 

Solusi yang 

diberikan 

Solusi yang diberikan 

untuk mengatasi 

hambatan evaluasi hasil 

belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus 

pada sekolah 

penyelenggara 

pendidikan inklusif 

 GPK, Guru Kelas, 

Guru Mata 

pelajaran, dna 

kepala sekolah 

 

 

Angket  Penelitian 
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Evaluasi Hasil Belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah 

Penyelenggara Pendidikan Inklusif 

(Studi Pada Sd X) 

Responden: 

Instansi       : 

 

 

No Aspek  Pertanyaan Jawaban 

1 Perencanaan  

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendidikan 

inklusif 

a. Bagaimanakah penentuan KKM bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus?  

b. Siapa sajakah yang terlibat dalam 

penentuan KKM bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

c. Apakah KKM bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus disamakan 

dengan peserta didik pada umumnya?  

Jika berbeda apa perbedaannya? 

 

a. Bagaimanakah penentuan teknik 

evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

b. Siapa sajakan yang terlibat dalam 

penentuan teknik evaluasi hasil belajar 

bagi peserta didik berkebutuhan 
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khusus? 

c. Teknik apa yang digunakan dalam 

evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

a. Bagaimanakah penyusunan instrumen 

evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

b. Siapa sajakah yang terlibat dalam 

penyususn instrumen evaluasi hasil 

belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus? 

 

a. Bagaimanakah menentukan alokasi 

waktu dalam evaluasi hasil belajar bagi 

peserta didikberkebutuhan khusus? 

b. Siapa sajakah yang terlibat dalam 

pennetuan alokasi waktu dalam evaluasi 

hasil belajar bagi bpeserta diidk 

berkebutuhan khusus? 

c. Apakah alokasi waktu yang digunakan 

bagi peserta didik berkebutuhan khsus 

disamakan dengan peserta didik pada 

umumnya? 
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2 Pelaksanaan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendidikan 

inklusif 

 

a. Bagaimanakah persiapan dalam 

pelaksaan evaluasi hasil belajar bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus? 

b. Siapa sajakah yang terlibat dalam 

persiapan pelaksanaan evaluasi hasil 

belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus? 

 

c. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus ? 

 

d. Bagaimanakah pendampingan dalam 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus ?  

 

3 Pelaporan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendiidkan 

inklusif 

Bagaimanakah pelaporan evaluasi hasil 

belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus? 
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4 Kendala dalam 

pelaksanaan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendidikan 

inklusif 

Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung 

evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

 

Apasajakah yang menjadi faktor 

penghambat evaluasi hasil belajar pada 

peserta didik berkebutuhan khusus? 

 

5 solusi yang 

diberikan 

dalam 

mengatasi 

kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

evaluasi hasil 

belajar 

Bagaimanakah solusi yang diberikan untuk 

mengatasi hambatan evaluasi hasil belajar 

bagi peserta didik berkebutuhan khusus? 
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No Aspek  Pertanyaan  jawaban 

1 Pelaksanaan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendidikan 

inklusif 

 

a. Bagaimanakah persiapan dalam 

pelaksaan evaluasi hasil belajar bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus pada 

sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif? 

 

b. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar pada sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif? 

 

c. Bagaimanakah pendampingan dalam 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada 

sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif? 

 

 

 



80 
 

 

No Aspek  Pertanyaan  Jawab  

1 Perencanaan  

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

pendidikan 

inklusif 

Bagaimanakah KKM bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus? Apakah 

disamakan? 

 

Bagaimanakah teknik evaluasi hasil 

belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus? 

 

Bagaimanakah bentuk instrumen 

evaluasi hasil belajar bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

 

Apakah alokasi waktu dalam evaluasi 

hasil belajar bagi peserta 

didikberkebutuhan khusus disamakan 

dengan peserta diidk reguler lainya 

 

2 Pelaporan 

evaluasi hasil 

belajar bagi 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus pada 

sekolah 

penyelenggara 

Bagaimanakah pelaporan evaluasi hasil 

belajar bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus 
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pendiidkan 

inklusif 
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