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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA GURU KELAS DAN BIDANG STUDI 

A. Perencanaan 

1. Apakah Bapak / Ibu mempelajari kurikulum yang ada di sekolah inklusi 

sebelum membuat perencanaan? 

2. Siapa yang terlibat dalam penyusunan silabus? 

3. Di dalam silabus terdapat standar kompetensi, bagaimana cara 

Bapak/Ibu mengkaji standar kompetensi tersebut? 

4. Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk mengkaji kemampuan dasar yang 

menjadi salah satu bagian dari silabus? 

5. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu pada saat 

mengidentifikasi materi pokok? 

6. Apakah Bapak/Ibu merinci pengalaman belajar pada saat menyusun 

silabus? 

7. Apa yang menjadi acuan Bapak/Ibu pada saat merinci pengalaman 

belajar? 

8. Di dalam silabus terdapat indikator keberhasilan belajar, bagaimana 

cara Bapak/Ibu merumuskan indikator keberhasilan belajar? 

9. Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan jenis penilaian yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran? 

10. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada RPP yang Bapak/Ibu 

gunakan? 

11. Pada saat menyusun RPP Bapak/Ibu harus mencantumkan tujuan dari 

pembelajaran, bagaimana Bapak/ibu merumuskan tujuan pembelajaran 

tersebut? 

12. Dalam RPP terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

Bagaimana Bapak/Ibu merinci langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

di kelas? 

13. Kapan silabus dan RPP di cek dan diperbaiki? 
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14. Bagaimana proses pengecekan dan perbaikan silabus dan RPP? 

 

B. Pelaksanaan 

15. Pada saat membuka pelajaran apa saja yang Bapak/Ibu lakukan? 

16. Apa tujuan Bapak/Ibu menata ruang kelas? 

17. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan pengelolaan bahan belajar? 

18. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatur kegiatan pembelajaran? 

19. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran apakah Bapak/Ibu 

menggunakan alokasi waktu yang sudah ditentukan dalam RPP dengan 

efektif? 

20. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam menentukan 

alokasi waktu yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? 

21. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatur siswa di dalam kelas agar 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan tenang? 

22. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak/ibu dalam mengelola 

siswa? 

23. Hal apa yang Bapak/Ibu pertimbangkan dalam memilih sumber belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran? 

24. Sumber belajar apa saja yang dipilih yang akan digunakan dalam 

pembelajaran? 

25. Bagaimana sikap Bapak/Ibu menanggapi siswa yang melakukan 

kesalahan pada saat kegiatan pembelajaran? 

26. Apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mendorong para siswa merangkum 

atau membahas ulang inti materi pelajaran yang telah disampaikan? 

27. Apakah Bapak/ibu memberikan tugas kepada siswa yang berkaitan 

dengan materi pelajaran yang telah disampaikan sebelum menutup 

pertemuan? 

C. Evaluasi 

28. Bagaimana proses Penilaian Berbasis Kelas yang dilakukan Bapak/Ibu 

di kelas? 
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29. Bagaimana proses penilaian kinerja yang dilakukan Bapak/Ibu di kelas 

? 

30. Bagaimana proses penilaian penugasan/project yang dilakukan 

Bapak/Ibu di kelas? 

31. Bagaimana proses penilaian produk untuk siswa yang dilakukan 

Bapak/Ibu di kelas? 

32. Bagaimana proses penilaian tes tertulis untuk siswa yang dilakukan 

Bapak/Ibu di kelas? 

33. Bagaimana proses penilaian portofolio untuk siswa, dilakukan atau 

tidak? 

34. Bagaimana proses penilaian sikap yang dilakukan Bapak/Ibu di kelas? 

35. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Bapak/Ibu dalam kegiatan 

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi ? 

36. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU PEMBIMBING KHUSUS 

 

1. Bagaimana kurikulum di SD N Gejayan ini?Apakah sudah ada modifikasi 

kurikulum?, mengapa belum dilakukan modifikasi? 

2. Apakah Ibu terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran? 

3. Bagaimana Ibu dapat mengetahui kebutuhan khsusus setiap anak di SD N 

Gejayan? 

4. Apakah Ibu dan semua guru melakukan asessmen?Semua 

guru/tidak?Bagaimana proses assesmen ini? 

5. Bagaimana informasi yang Ibu peroleh , dari mana anak bisa 

dikategorikan tuna rungu,ADD, tuna grahita sedang dan ringan dan slow 

leaner? 

6. Bagaimana kegiatan awal yang Ibu lakukan( semua sama atau berbeda 

tergantung ABK nya)? 

7. Bagaimana pengelolaan tempat belajar/ruang belajar untu siswa ABK? 

8. Bagaimana pengelolaan bahan belajaranya( metode, strategi 

pembelajarannya) ? 

9. Bagaiman pengelolaan kegiatan dan waktu yang Ibu lakukan? 

10. Bagiamana pengelolaan sumber belajar yang Ibu lakukan? 

11.  Bagaimana pengelolaan perilaku yang Ibu lakukan? 

12.  Ada pembuatan kesimpulan pembelajaran atau tidak setiap Ibu melakukan 

kegiatan pembelajaran, kalau ada bagaimana prosesnya? 

13. Ada umpan balik yang bermakna atau tidak setiap Ibu melakukan kegiatan 

pembelajaran, kalau ada bagaimana prosesnya? 

14. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Ibu? 

15. Apa saja hambatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran? 

16. Bagaimana upaya Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

1. Apakah guru mempelajari kurikulum yang ada di sekolah inklusi sebelum 

membuat perencanaan ? 

2. Bagaimana  penyusunan silabus yang dilakukan oleh guru? 

3. Bagaimana penyusunan RPP yang dilakukan oleh guru? 

4. Apakah Guru melakukan pengecekan  silabus dan RPP yang telah dibuat ? 

5. Bagaimana proses pengecekan dan perbaikan silabus dan RPP? 

6. Bagaimana guru melakukan kegiatan awal dalam pembelajaran di kelas? 

7. Bagaimana guru melakukan kegiatan inti di dalam kelas? 

8. Bagaimana guru melakukan kegiatan penutup di dalam kelas? 

9. Apa saja jenis tes yang digunakan sebagai evaluasi oleh guru dan 

bagaimana proses penilaian tersebut? 

10. Apa saja hambatan yang ditemui guru kelas dan guru bidang studi dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi? 

11. Bagaimana cara Bapak untuk membantu guru kelas dan guru bidang studi 

dalam membantu hambatan-hambatan yang ditemui oleh guru kelas 

maupun guru bidang studi? 
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Lampiran 2 

A. Pedoman Observasi 

Komponen Hal yang Diamati Keadaan Ket 

Ya Tidak 

 

a. Kegiatan Awal 

b. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kegiatan 

Penutup 

 

 

 

 

 

1. Membuka Pelajaran 

 

1. Pengelolaan tempat 

belajar/ruang kelas 

2. Pengelolaan bahan 

belajar 

3. Pengelolaan kegiatan 

dan waktu 

4. Pengelolaan siswa 

5. Pengelolaan sumber 

belajar 

6. Pengelolaan perilaku 

mengajar 

 

1. Pembuatan 

kesimpulan pelajaran 

2. Pemberian umpan 

balik terhadap proses 

dan hasil 

pembelajaran 
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B. Pedoman Dokumentasi 

No Data yang Dibutuhkan Keadaan 

Ada Tidak 

1. Silabus   

2. RPP   

3. Jadwal Pelajaran 

pelajaran pembagian 

tugas guru dalam 

kegiatan proses belajar 

mengajar atau 

bimbingan dan 

penyuluhan 

  

4. Buku Rapot   

5. Buku Kepribadian 

Siswa 

  

6. Data siswa 

berkebutuhan khusus 

  

7.  Data Guru   

8.  Jadwal Pelajaran   

9.  Foto kegiatan 

pembelajaran 

  

10.  Denah Sekolah   
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Lampiran 3 

Subyek/Informan : Bambang  ( Guru Bahasa Inggris) 
Hari/Tanggal  :  Sabtu/ 14-04-2012 
Waktu   : 07.30-selesai 
Tempat  : Ruang kantor guru 

A. Perencanaan 
1. Pertanyaan penelitian (P)  

Apakah Bapak / Ibu mempelajari kurikulum yang ada di sekolah inklusi 
sebelum membuat perencanaan? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Ya, mempelajari, namun sebenarnya kurikulum di sekolah ini masih 
kurikulum KTSP murni , bukan kurikulum yang sudah dimodifikasi 
seharusnya kurikulum sekolah inklusi di dalamnya sudah dimodifikasi 
dengan menyesuaikan kebutuham masing-masing anak di sekolah inklusi 
namun sekarang ini kurikulumnya masih memakai yang KTSP.  

2. Pertanyaan penelitian (P) 
Siapa yang terlibat dalam penyusunan silabus? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Dari Dinas kabupaten 

3. Pertanyaan penelitian (P)  
Di dalam silabus terdapat standar kompetensi, bagaimana cara Bapak/Ibu 
mengkaji standar kompetensi tersebut? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kurikulum. 

4. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk mengkaji kemampuan dasar yang 
menjadi salah satu bagian dari silabus? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Menyesuaikan kurikulum 

5. Pertanyaan penelitian (P)  
Hal apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu pada saat 
mengidentifikasi materi pokok? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Berdasarkan kurikulum 

6. Pertanyaan penelitian (P)  
Apakah Bapak/Ibu merinci pengalaman belajar pada saat menyusun 
silabus? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Ya 

7. Pertanyaan penelitian (P) 
Apa yang menjadi acuan Bapak/Ibu pada saat merinci pengalaman 
belajar? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Berdasarkan kurikulum, silabus, RPP, nilai pada setiap sekolah kebutulan 
mulai tahun 2011 jadi muatan bukan ekstra. 



 

137 

 

8. Pertanyaan penelitian (P)  
Di dalam silabus terdapat indikator keberhasilan belajar, bagaimana cara 
Bapak/Ibu merumuskan indikator keberhasilan belajar? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Disesuaikan dengan potensi anak, kepedulian terhadap bahasa asing dan 
praktek mulai dari reading, introduction, dialog, dengan tema dan game. 

9. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan jenis penilaian yang akan 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Dengan melihat aspek kemampuan anak dalam kognitif dan sikap anak. 

10. Pertanyaan penelitian (P)  
Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada RPP yang Bapak/Ibu 
gunakan? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
identifikasi mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 
waktu, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar 

11. Pertanyaan penelitian (P)  
Pada saat menyusun RPP Bapak/Ibu harus mencantumkan tujuan dari 
pembelajaran, bagaimana Bapak/ibu merumuskan tujuan pembelajaran 
tersebut? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Berdasarkan pengalaman dan silabus  

12. Pertanyaan penelitian (P)  
Dalam RPP terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Bagaimana 
Bapak/Ibu merinci langkah-langkah kegiatan pembelajaran di kelas? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Kegiatan awal pembukaan materi, kegiatan ini menjelaskan , kegiatan 
penutup ada evaluasi. 

13. Pertanyaan penelitian (P)  
Kapan silabus dan RPP di cek dan diperbaiki? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Kadang satu tahun sekali, kadang 2 tahun sekali 

14. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana proses pengecekan dan perbaikan silabus dan RPP? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Setiap tahun ada evaluasi kurikulum 

B. Pelaksanaan 
15. Pertanyaan penelitian (P)  

Pada saat membuka pelajaran apa saja yang Bapak/Ibu lakukan? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Pertama berdoa, kemudian salam, menyiapkan anak secara psikis terlebih 
dahulu 

16. Pertanyaan penelitian (P)  
Apa tujuan Bapak/Ibu menata ruang kelas? 
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Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Pengelolaan kelas dilakukan, supaya  kondusif  di dalam kelas, , guru 
mudah berinteraksi dengan siswa, mudah bergerak, materi dapat 
disampaikan dengan baik karena anak yang kurang pandai misalnya ABK 
slow learner duduk di depan kelas agar lebih jelas dalam menangkap 
materi, begitu juga ABK yang tuna rungu juga harus duduk di barisan 
depan kelas sehingga bisa lebih paham ketika materi dijelaskan, tetapi ada 
juga siswa yang ABK tidak mau duduk di depan, saya tidak memaksa 
siswa tersebut untuk amu duduk di depan, saya yang akan lebih sering 
mendekatinya pada saat memberikan materi pelajaran.. 

17. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana Bapak/Ibu melakukan pengelolaan bahan belajar? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Dengan pendekatan keseharian anak, pemberian materi setiap anak 
berbeda-beda karena kemampuana nak juga berbeda beda ada yang ABK 
ada juga yang normal kadang sekalai saja penjelasan untuk yang normal 
mengerti, tetapi berbeda dengan yang ABK harus berulang-ulang. 

18. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatur kegiatan pembelajaran? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Hal pertama yang dilakukan dengan komunikasi anak terlebih dahulu 
dikonsentrasikan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian 
memasuki kegiatan inti pemberian materi memberikan pertanyaan-
pertanyaan setelah materi diberikan dengan standar yang sama akan tetapi 
pertanyaannya berbeda karena kemampuan anak disini berbedabeda 
terutama ada ABK, yang terakhir kegiatan penutup 

19. Pertanyaan penelitian (P)  
Hal apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam menentukan 
alokasi waktu yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Materi 

20. Pertanyaan penelitian (P)  
Dalam melakukan kegiatan pembelajaran apakah Bapak/Ibu menggunakan 
alokasi waktu yang sudah ditentukan dalam RPP dengan efektif? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Sesuai dengan RPP, selalu diusahakan walaupun jam nya kurang. 

21. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatur siswa di dalam kelas agar melakukan 
kegiatan pembelajaran dengan baik dan tenang? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Dengan menerapkan disiplin di dalam kelas 

22. Pertanyaan penelitian (P)  
Hal apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak/ibu dalam mengelola 
siswa? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
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Karena di sekolah ini, ada ABK nya jadi harus ada toleransi untuk kelas 
yang ada ABK nya, ada ABK yang tidak hanya sekali paham ketika 
menerangkan sesuatu mesti dengan praktek secara langsung , ditambah 
lagi kalau ada materi yang sifatnya soal dikerjakan secara kelompok nanti 
ada siswa yang pandai bisa dipasangkan dengan siswa yang ABK agar 
bisa lebih menjelaskan atau bisa membantu anak yang berkebutuhan ini. 

23. Pertanyaan penelitian (P)  
Sumber belajar apa saja yang dipilih yang akan digunakan dalam 
pembelajaran? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Buku bahasa inggris, LKS, kaset , dan CD 

24. Pertanyaan penelitian (P)  
Hal apa yang Bapak/Ibu pertimbangkan dalam memilih sumber belajar 
yang akan digunakan dalam pembelajaran? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Siswanya 

25. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaiman sikap Bapak/Ibu menanggapi siswa yang melakukan kesalahan 
pada saat kegiatan pembelajaran? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Memberi pengarahan pada siswa dan teguran secara lisan 

26. Pertanyaan penelitian (P)  
Apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mendorong para siswa merangkum 
atau membahas ulang inti materi pelajaran yang telah disampaikan? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Ya, dengan pemberian tugas pada siswa, secara praktek maupun tertulis 
setiap materi sudah selesai atau beberapa materi selesai. 

27. Pertanyaan penelitian (P)  
Apakah Bapak/ibu memberikan tugas kepada siswa yang berkaitan dengan 
materi pelajaran yang telah disampaikan sebelum menutup pertemuan? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Kadang-kadang diberi PR melihat situasi dan kondisi. 

C. Evaluasi 
28. Pertanyaan penelitian (P)  

Bagaimana proses Penilaian Berbasis Kelas yang dilakukan Bapak/Ibu di 
kelas? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Ada penilaian secara tertulis dan praktek, untuk tertulis biasanya berupa 
soal yang disesuaikan dengan kemampuan anak kelas 1,2,3 atau kelas 
berapa, dan untuk praktek ada membaca bahasa inggris, dialog, dan 
memperkenalkan diri secara praktek untuk kelas 4,5,6 dan untuk kelas 
1,2,3 lebih pada kosa kata, untuk ABK sama hanya mungkin cara 
pemberin soalnya yang berbeda, misalnya kalau tidak bisa secara lisan ya 
bisa ditulis di papan tulis/bukunya. 

29. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana proses penilaian kinerja yang dilakukan Bapak/Ibu di kelas ? 
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Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Melihat kinerja siswanya, dari segi ujian tertulis maupun ujian secara 
praktek dalam membaca berdialog dll 

30. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana proses penilaian penugasan/project yang dilakukan Bapak/Ibu 
di kelas? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Ya tugas berupa PR dan dikumpulkan pertemuan berikutnya, misalnya 
tugas membuat karangan singkat mengenai kegiatan dari bangun tidur 
sampai tidur lagi/kegiatan sehari-hari di rumah misalnya untuk kelas 4 
keatas kalau untuk kelas 1,2,3  berupa tugas kosakata yang sederhana saja, 
untu yang ABK sama penugasanya apalagi di rumah ada pendampingan 
dari orang tua, orang tua bisa membantu. 

31. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana proses penilaian produk untuk siswa yang dilakukan 
Bapak/Ibu di kelas? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Kalau penilaian produk ya seperti tulisan yang dibuat siswa atau hasil 
pengerjaan siswa, hasil kerja bisa berupa karangan dalam bentuk bahasa 
inggris, cerita bergambar, dll 

32. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana proses penilaian tes tertulis untuk siswa yang dilakukan 
Bapak/Ibu di kelas? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Penilaian tes tertulis, dilakukan setelah pokok bahasan selesai atau  
beberapa pokok bahasan , biasanya ada soal pilihan ganda dan isian, untuk 
ABK dan normal masih tetap sama ya mungkin untuk waktu lebih banyak 
yang ABK, dan ketika saya membuat soal standarnya sudah saya 
sesuaikan namun di dalamnya solanya berbeda-beda disesuaikan dengan 
kemampuan peserta didik. 

33. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana proses penilaian portofolio untuk siswa, dilakukan atau tidak? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
Saat ini ya biasnya berupa PR. 

34. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana proses penilaian sikap yang dilakukan Bapak/Ibu di kelas? 
Penilaian sikap saya serahkan kepada guru kelas, nanti ada penilaian 
kepribadian yang mencakup sikap, kelakuan kerapian dll, tetapi saya juga 
melakukan komunikasi dengan guru kelas mengenai kelakukuan atau 
kebiasaan anak apalagi ada juga yang ABK jadi saya harus mendapatkan 
informasi untuk anak ABK jg 

35. Pertanyaan penelitian (P)  
Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Bapak/Ibu dalam kegiatan 
pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi ? 
Jawaban Subyek penelitian/Informan 
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Konsistensi siswa karena yang ABK berbeda dengan anak normal , apalagi 
SD N Gejayan merupakan sekolah inklusi jadi harus lebih fleksibel, dan 
dari segi fasilitas atau sarana dan prasarana yang membutuhkan praktek 
banyak tetapi tidak bisa melakukan itu semua karena keterbatasana dari 
faktor ekonomi orang tua. 

36. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
Jawaban Responden/Informan 
Memecahkan masalah tersebut dengan pemikiran diri sendiri, dengan cara 
praktek dan membaca dengan benar. 
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Subyek/Informan : Bambang Purwaka ( Kepala Sekolah) 
Hari/Tanggal  :  Jum’at/ 13-04-2012 
Waktu   : 08.30-selesai 
Tempat  : Kantor Kepala Sekolah 

1. Pertanyaan penelitian (P)  
Apakah guru mempelajari kurikulum yang ada di sekolah inklusi sebelum 
membuat perencanaan ? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Ya mempelajari  

2. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana  penyusunan silabus yang dilakukan oleh guru? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Untuk silabus bersama-sama membuatnya dan kewajiban guru untuk 
membuat silabus dan RPP. 

3. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana penyusunan RPP yang dilakukan oleh guru? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Masing-masing guru yang membuat 

4. Pertanyaan penelitian (P)  
Apakah Bapak melakukan pengecekan  silabus dan RPP yang telah 
dibuat? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Iya  

5. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana proses pengecekan dan perbaikan silabus dan RPP? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Meminta RPP dari Guru kemudian yang sudah diminta dicatat dalam 
buku, tetapi sekarang ini belum ada pengecekan karena guru masih sibuk. 

6. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana guru melakukan kegiatan awal dalam pembelajaran di kelas? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Apresepsi, mengulang pembelajaran yang lalu, menanyakan pengetahuan 
yang dimiliki dan diketahui anak. 

7. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana guru melakukan kegiatan inti di dalam kelas? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Pemberian materi pelajaran, dengan menggunakan metode seperti 
ceramah, penugasan dengan buku seperti LKS, bupu paket, atau mungkin 
ada juga praktek seperti pada guru komputer, guru agama islam praktek 
dalam baca dan tulis Al-Qur’an. 

8. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana guru melakukan kegiatan penutup di dalam kelas? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Penguatan, tanya jawab dan pemberian tugas di rumah 
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9. Pertanyaan penelitian (P)  
Apa saja jenis tes yang digunakan sebagai evaluasi oleh guru dan 
bagaimana proses penilaian tersebut? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Tes tertulis dan lisan, Ulangan harian, UTS, UAS, penilaian sikap,dan 
kinerja siswa  untuk tes tertulis yang ABK dan normal sama akan tetapi 
dalam pengerjaan soalnya yang ABK lebih diberi waktu lebih banyak, dan 
untuk penilaiannya pun berbeda misalnya untuka anak ABK dan normal 
dalam mendapatkan nilai misalnya yang normal dapat nilai 7 karena bisa 
menjawab 7 soal tetapi untuk anak yang ABK bisa menjawab ¾ soal saja 
sudah bisa mendapatkan nilai 7. 

10. Pertanyaan penelitian (P)  
Apa saja hambatan yang ditemui guru kelas dan guru bidang studi dari 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Dari perencanaan , seharusnya dalam kurikulum sekolah inklusi ini, harus 
dengan kurikulum yang sudah dimodifikasi sehingga bila kurikulumnya 
sudah dimodifikasi tentu dalam silabus, dan RPP nya juga berbeda dengan 
yang umumnya dikarenakan di dalamnya ada  ABK, saya sudah tanya ke 
beberapa sekolah inklusi termasuk SD Giwangan akan tetapi sampai saat 
ini kurikulumnya masih sama, yang kedua terkadang waktu yang sudah 
ditentukan dalam RPP tidak bisa berjalan secara efektif dalam kegiatan 
pembelajaran, karena kondisi anak yang berbeda-beda, kemmapuan anak 
dalam menangkap pelajaran, untuk pelaksanaannya karena sekolah inklusi 
ada anak-anak yang perlu perhatian khusus, maka tugasnya guru di SD N 
Gejayan ini lebih berat karena mengatasi dalam kemampuan belajar, 
terkadang juga sulit menerapkan strategi yang tepat, selain itu sosialisasi 
dan pelatihan untuk guru sendiri masih sangat kurang sehingga 
pengetahuan guru mengenai ABK juga masih kurang, untuk evaluasinya 
untuk ABK itu semuanya harus naik kelas, sehingga kadang-kadang dalam 
penyusunan evaluasinya pun sama, tetapi seperti tadi yang saya bilang tadi 
nilai 7 untuk anak ABK dengan nilai 7 anak normal berbeda, sehingga 
waktu meranking dan menilai harus dengan penuh pertimbangan, dengan 
cara standarnya diturunkan untuk ABK. 

11. Pertanyaan penelitian (P)  
Bagaimana cara Bapak untuk membantu guru kelas dan guru bidang studi 
dalam membantu hambatan-hambatan yang ditemui oleh guru kelas 
maupun guru bidang studi? 
Jawaban Subyek Penelitian/Informan (J) 
Berusaha untuk memberi pengarahan kepada guru-guru melalui diskusi 
dan rapat. 
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Lampiran 4 

A. Pedoman Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Guru Kelas III: Mata Pelajaran Matematika 

Pukul 09.00-selesai, tanggal 17 April 2012 

 

Komponen Hal yang Diamati Keadaan Keterangan 

Ya Tidak 

 
a. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Membuka Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pengelolaan tempat 

belajar/ruang kelas 
 
 
 
2. Pengelolaan bahan belajar 

 
 
 
 

3. Pengelolaan kegiatan dan 
waktu 

 
 
 
 
 
 
 
4. Pengelolaan siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pengelolaan sumber 

belajar 
 
 
 
 
6. Pengelolaan perilaku 

mengajar 
 

 

v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
v 
 
 

 Guru membuka pelajaran 

dengan berdoa,, salam, 

absensi, menanyakan PR 

/ mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

dipelajari . 

 

 

ABK di tempatkan di 

depan 

 

Pemberian materi secara 

ceramah dilakukan oleh 

guru 

 

Ada pemberian materi, 

pertanyaan dan penilaian 

tetapi untuk waktunya 

fleksibel sesuai dengan 

kondisi siswa saat itu 

 

Guru memperhatikan 

siswa ada siswa yang 

berdiskusi agar lebih 

paham menerima materi 

ABK dengan ABK 

 

 

Buku,LKS, dan paket  

matematika 

 

Ada teguran secara lisan 

secara halus pada ABK 

tuna grahita, 
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c. Kegiatan 

Penutup 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pembuatan kesimpulan 

pelajaran 
 
 

2. Pemberian umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
v 

pendampingan untuk 

siswa slow leaner  dan 

pemberian pujian pada 

siswa yang berani maju 

ke depan 

 

 

Secara bersama-sama, 

ada penilaian lisan atau 

tertulis 

 

Penilaian dan pemberian 

tugas di rumah, salam dan 

berdoa. 

 

B. Pedoman Observasi Penilaian 

Komponen Hal yang diamati Ya Tidak Keterangan 
Evaluasi Penilaian Berbasis 

Kelas 
V  Soal dalam LKS 

Penilaian Hasil 
Kinerja 

v  Siswa maju mencocokan 
dan dilihat kinerja siswa 

menyelesaikan soal 
Penilaian 

Penugasan 
 -  

Penilaian hasil 
kerja 

 -  

Penilaian Tes 
Tertulis 

v  Soal dalam LKS dan 
Buku paket berbentuk 
pilihan ganda dan isian 

Penilaian 
Portofolio 

 -  

Penilaian Sikap v  Pengamatan dari guru 
sendiri 
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A. Pedoman Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Guru Kelas I: Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pukul 07.00-selesai, tanggal 21 April 2012 

 

Komponen Hal yang Diamati Keadaan Keterangan 

Ya Tidak 

 
a. Kegiatan 

Awal 
 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Membuka Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Pengelolaan tempat 

belajar/ruang kelas 
 
 
 
 
2. Pengelolaan bahan 

belajar 
 
 
 
 

 
 

3. Pengelolaan kegiatan dan 
waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pengelolaan siswa 
 
 
 
 
 
 
5. Pengelolaan sumber 

belajar 
 
 
 
 
 
3. Pengelolaan perilaku 

mengajar 
 
 
1. Pembuatan kesimpulan 

 

v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 

 Guru membuka 

pelajaran dengan 

berdoa,, salam 

mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

dipelajari . 

 

ABK di tempatkan di 

depan 

 

Pemberian materi secara 

ceramah dilakukan oleh 

guru, ada pengulangan 

materi untuk siswa slow 

learner 

 

Ada pemberian materi, 

pertanyaan dan ada  

kegiatan praktek 

berwudhu 

 

 

 

Guru Menyampaikan 

materi disesuaikan 

dengan kondisi siswa 

pada saat itu 

 

Buku,LKS, dan 

lingkungan kelas 

 

 

Ada teguran secara lisan 

secara halus pada siswa  

yang ramai di kelas 
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c. Kegiatan 

Penutup 

 

 

 

 

pelajaran 
 
 
 
 

2. Pemberian umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
 

v 
 
 
 
 
 
 
v 

Secara bersama-sama, 

membaca  ulang doa 

berwudhu  

 

Pemberian tugas 

menghafal lagi di rumah, 

dan penilaian praktek 

berwudhu. 

 

B. Pedoman Observasi Penilaian 

Komponen Hal yang diamati Ya Tidak Keterangan 
Evaluasi Penilaian Berbasis 

Kelas 
v  Soal dalam LKS 

Penilaian Hasil 
Kinerja 

v  Praktek siswa berwudhu 

Penilaian 
Penugasan 

 -  

Penilaian hasil 
kerja 

 -  

Penilaian Tes 
Tertulis 

-   

Penilaian 
Portofolio 

 -  

Penilaian Sikap v  Pengamatan dari guru 
sendiri 

 

A. Pedoman Dokumentasi 
 

No Data yang Dibutuhkan Keadaan 

Ada Tidak 

1. Silabus v  

2. RPP v  

3. Jadwal Pelajaran pelajaran 

pembagian tugas guru dalam 

kegiatan proses belajar 

mengajar atau bimbingan dan 

penyuluhan 

v  

4. Buku Rapot v  
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5. Buku Kepribadian Siswa v  

6. Data siswa berkebutuhan 

khusus 

v  

8.  Data Guru v  

9.  Foto kegiatan pembelajaran v  

10.  Denah Sekolah v  
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Lampiran 5 

 

Gambar 3. Guru Pendidikan Agama Islam memberikan penjelasan ulang pada 
anak berkebutuhan khusus slow learner 

 

Gambar 4. Guru komputer menjelaskan materi dengan gerakan tubuh kepada 

siswa berkebutuhan khusus tuna rungu 
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Gambar 5. Gambar sumber/media khusus penunjang ABK 

 

 

Gambar 6.  siswa berkebutuhn khusus belajar secara berkelompok 
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Gambar 7. Guru kelas II memberikan pujian pada siswa karena sudah berani 
maju di depan kelas dan menjawab pertanyaan lisan 

 

 

Gambar 8. Guru kelas 5 memberikan penilaian kepada siswa 
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Gambar 9. Hasil kinerja siswa kelas 5 

 

 

 

Gambar 10. Sumber Belajar SD N Gejayan Buku paket dan LKS 
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SlLAtlUS
SATUAN PENDIDIKAN ; SD.t!. ../l.§/.1Y..HJ. .
MATA PELEJARAN : PENDIDlKAN AGAMAISLAM
KELAS / SEMESTER : I / 1
TAHUN PELAJ/'_RAN : 20Ji / 20/'?"

Standar Kompetensi : 3. Membiasakan perilaku ter puji

Kompetensi
Dasar

3.2 Mcrnbiasa kan
peri laku
tanggung jawnb

ivlateri
Pokok

3 I Membiasa kan I Jujur
perilaku jujur I

L

1
3.3 Mcrnbiasa kan

pcrilaku hidup
bersi h

I
T.lng,gullg
ja« ab

I

Hioup bcrsih

Kegiatan Pembelajaran

. ,
- Menjclaskan /rnenyebutkan pengertian jujur
- Memberikan contoh perilaku jujur
- Mendengarkan I rnemperhatikan kisah orang

jojur yang disarnpaikan oleh guru
- Mernbedakan antara perilaku jujur dan tidak
jujur (bohong) dengan akibatnya

- Menyebutkan kcuntungan perilaku jujur
- Mernpcragakan orang yang berperilakujujur
- Memoerika.r lugas untuk berperilaku jujur
dalarn kehidupan sehari-hari

- i\i.:n.ielaskan { mcnycbutkan pengenian
ianggung jawab

- Memberikan contoh pcrilaku tanggung jawab
- Mcmbcuakan "lItaJa peruaku tanggung jawab
dan tidak tanggung jawab (hianat) dcngan
scgala akibatnya

- Menyebutkan keuniungan pcrilaku tanggung
jawab
- Mernbcrikan tugas untuk berperilaku
tanggung jawab dal:1111kchidupan schari-hari

- Mcnjelaskan / menvcbutkan pengcnian bersih
- Menyebutkan macarn-rnacam alat kebcrsihan
- Membcrikan contoh badan, kclas, baju,
ruangan yang bcrsih dan yang kotor schingga

I tampak jelas perbedaannya
I - rvlcnyebutkan kcuntungan orang yang sclalu
I rnenjaga ;"<:ber5:~~an ._
- Mciueriksa p..•.kaian dan badan musing-
rnasing siswa, mempcrlihatkan yang bcrsih
dan yang kotor

- Mcrnbcrsikan bangku tempat bclajar

I
- Menjelaskan pengenian I' I

tanggung jawab !
- Membcdakan antara

tanggung jawab dan tidak tanggung
jawab
- Mcnvcbutkan keuntungan
berperilaku tanggung jawab . I I

- Mcnunjukkan sikap taIlggllng)al\"+b~ ,. ,
- Mcnerapkan perilaku tangzung :
jawab dalam kehidupa;: schari-nari I

- Menyebutkan alat-alat kebersihan I

Indikator

- Menjelaskan pengertian jujur
- Membedakan antara jujur clan tidak
jujur (bohong)"
- Menyebutkan keuntungan
berperilaku jujur

- Mcnunjukkan sikap jujur
- Menerapkan perilaku jujur dalarn
kehidupan sehari-hari

- Mcrubedakan yang bcrsih dan yang
kotor/najis

- Mernbiasakan membersikan /
mensucikan badan, pakaian, ternpai
salat.rempat tidur dan tempat
belajar scria mencuci tangan
sebelum bera.ktivitas

I

Penilaian Alokasi Sumber/Bahan/ Alat
Teknik Bentuk Insrurnen Waktu belajar

Tesdan Obyektif Kinerja 3 X 35 - Buku Teksl penunjang
non tes dan non menit PAl kelas I

obyekuf

- Lisan
-Tertulis

- PG
- Menjo

Idohkan
- Isian I

I
1

3 X 35.
mcnit

I
rn
tn,-<

I

I

I I i

I 3 X 35
rnenit

I

I



I'

II
. _- .... ._-----_._._-_ ...__ .. - ---~.-----..

- Mempraktekkan di rumah cara menjaga - Membiasakan membersikan /
kebersihanbadan, tempat tidur, tempat shalat, mensucikan badan, pakaian, tempat
clan tempat belajar salat, tempat tidur dan tempat
- Menyebutkan manfaat rr:encuci tangan beJajar serta rnencuci tangan
sebeium dan sesudan beraktivitas seoelurn beraktivuas
- Menjelaskan akibat orang yang tidak rnencuci ,
tangan sebclurn dan sesudah beraktivitas
- Mempraktekkan eara meneuci tangan yang

I
benar

;

3.-l Membiasa kan Disiplin - Menjclaskan / menyebutkan pengenian ' - Menjelaskan pengertian 3 X 35perilaku disiplin disiplin menitdisipiin - Menyebutkan perbedaan antara disiplin - Membedakan antara disiplin
dan tidak disiplin dan tidak disiplin
- Mernberikan eontoh perilaku disiplin - Menyebutkan keuntungan
- Menyebutkan keuntungan berperilaku disiplin berperilaku disiplini - Menunjukkan sikap disiplin dalarn bcribadah, - Menunjukkan sikap disiplin
belajar. dan rugas-tugas lainnya - Menerapkan periiaku disiplin

1- Mempraktcl.kan pcrilaku disiplin cL11m cL11Cll11 kchidupan schari-hari
I kchidupan schari-hari scpcni disiplin

I bcribadah, bclajar. dan tugas-tugas lainnya ..
I 1 !

i
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RENCANA PELAKSANAAN PEiviBELAJARAN
(RPP)

Nama Sckulah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Standar Komnetensi
Kompetensi Dasar
AIokasi ,V ~ktn

SDN Cejayun
Pendidikan Agarna Islam
II2
6. Menghafal surah pcndek pilihan dalarn Alquran
6.1. Menghafal QS AI Kausar dengan lancar
~ x ~5 menir ( , x perremnan )

Tujuan Pembclajaran** :
1. Sis\.v,1 ,I<tr<l( 1l1l:ial:dkHI1 -uruh ;\i KHlI:,ar ,1cnga!1 bcnur
2. Siswa dapat mcngh.ifalkun surah AI Kausar dcngan lancar dan benar
J. Siswa dapat mernbiasakan membaca surah AI Kausar

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa honnat dan
perhatian ( respect ) , Tekun (diligence ) , Tanggu 19
jawab tresponsibilityi, Berani ( courage ), Ketulusan
(Honesty), Integritas ( integrity) , Peduli ( caring) dan
J'ijur (fcirnes ).

Materi Pembelajaran :
I. SurahAIKausar .

. Metode Pernbelajaran
1. Siswa melafalkan surah ,d Kausar secara klasikal dan berkelompok
2. Siswa menafalkan surah Al Kausar secara berkelompok dan individu
3. Siswa memb.asakan merubaca srrah Al Kausar dalam kesempatan-kesempatan

lain

Langkah-langkah Kcgiatan Pembelajuran:
1~ Kegiatan Pendahuluan

'i;f' Apersepsi : menghafalkan sura!"! A' Kausar dengan lancar dan benar dan .Sl

kandungannya serta keistimewaannya
<iF Motivasi : :nenjelaskan pentingnya materi yang akan dipelari berikut kompetersi

yang harus dikuasi ~is\va
2. Kegiatan Inti

fJ.J Eksplorasi
Dalam kegi.uan eksplorasi, guru:
<:D' Siswa mengh.fal surah Al Kausar

m Elaborasi
Dalam kegiata-i elaborasi, guru:
r::r Siswa melafalkan surah Al Kausar secara klasikal, kelompok dan individu

mcngikuti bacaan guru
<iF Siswa mengulang-ulang lafal surah'AI Kausar secara kelompok dan individu
QF Siswa yang telah menguasai bahan hafalan, tampil ke depan kelas

WKonjirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
:::lP]uru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
QF Guru bersama sis wa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

rnemberikan penguatan dan penvirnoulan
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3. Kegiat:m Pcuut up
Dalam kegiatan penutup, guru:
CiJ> Siswa rnenyimak baeaan inti sari yanr, dibaeakan guru
(iT> Guru memben tugas siswa untuk menulis lafal surah Al Kausar dalam buku tugas

AI:.i / Surnbcr Bclajar:
1. Tulisan latal surah AI Kausar pada ka.ton atau papan tulis
2. Alquran (Juz Amma)
3. Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas I NTR Esis
4.. Buku-buku lain yang rc\evan-,
5. Kaser dan CD Alquran atau peralatan teknologi dan komunikasi )':mg relevan
6. Pengalaman guru
7. Lingkungan sck itur

.r-:dikator Pencapaian Tar~-.-----
Teknik

'---l
Contoh Instrumen

Penilaian
Bentuk !

lnstrumen
~ Melafalkan Surah AI Kausar
." Mcnghafalkan su:ah Al

Kausar dengan lancar dan
benar

.: ~:. Membiasakan membaca Surah I Tes lisan "
Al Kat sar

---------~---

Tes lisan
Tes lisan

Pelafalan
Hafalan

1. Lafalkan Surah Al
Kausar:

2. Hafalkan Surah AI
Kausar!

/

3. Amalkan Surah AI
.,~Kausar secara rutin!

Hafalan

1.PROD UK (HAS1L DlSKUS1)

I No I A~ I~T--j . ~,pCKI 1. Konsep

I I

I Kritcria I SkorI: semua benar -l 4
.3* sebagian be;ar benar

I

* sebagian kecil benar 2
* semua salah 1

2.PERFORMANSI

f No. -h Aspcl
I I. IKC,jaSam:

Kriteria

I S~O'1
I

* bekcrjasarna
* kadang-kadang kerjasnrua
* udak bckerjasama

4
2
1

, * aktif bcrpartisipasilj*kitdang-kadahg aktif
* tidak aktif--:-----

Partisipasi

3. Lembar Penilaian

B Performan
No Nama Sisw_a__ --'- _Kerjasama Partisipasi

___ L- ~ ~ ~ _
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----------------

1.

2.
J.
4.
5.
6.
7.-S:
~ __~_J __ I__ ~_____________'__

Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal] X 10_
.;. Untuk. Siswa yant; belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka

diadakan Remedial.

Cejr-yan, ~ 201Q..
Curu.Mapel Pendidikan AgamaIslarn

r I, Ir: I/(Jt1~
(SUgiY4lii, S.P.~:~l)

NIP. 196207181983042002
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1(1':\1 [i\'TEfUAN PENDIDIKAN DAN KEIWDA YAAN
L:\,!\ClZSlTAS NEGElU YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDII(AN
:\1~111I;1l. Karangmalang, Yogyakarta 55281
Tell' (1)274) 536168 Hunting, Fax.(0274) 540611; Dekan Telp (0274) 520094
\,:II'.I'm-l) 536168 Psw. (221, 223, 224, 295,344,345,366,368,369,40 1,402,403,417)
[-lIui\: hllIl10s_11p@uny.ac.id Home Page: http://tip.uny.ac.id Certificate No. QSC 00687

No.
Lamp.
Hal

,;2703/UNJ4.11/PL/2012
: 1 (satu) Bendel Proposal
: Perrnohonan ljin Penelitian

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pernbangunan
Setda Provinsi DIY
Kepatihan Danurejan
Yogyakarta

Diberitahukan dengan horrnat, bahwa untuk mernenuhi sebagian persyaratan akadernik yang ditetapkan oleh
Jurusan Adrninistrasi Pendidikan Fakultas llmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut
ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama
NIM
Prodi/J urusan
Alamat

Tiara Puspitarini
08101241028
I'vIP lAP
Demangan, Jambidan , Banguntapan , Bantu!.

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami mernintakan ijin rnahasiswa tersebut rnelaksanakan kegiatan
penel itian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan
Lokasi
Subyek
.Obyek
Waktu
Judul

Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SD..Negeri Gejayan Sleman
Kepala sekolah, Guru kelas , dan Guru bidang Studi
Manajemen pernbinaan Kurikuler
April-Juni 2012
Manajemen pernbinaan Kurikuler Peserta Didik di sekolah InklusiSD Negeri
Gejayan Tahun Ajaran 2011/2012

Atas perhatian dan kerjasarna yang baik kami mengucapkan terima kasih .
. ~

/J;~~\)~'\I~ ogyakarta, April 2012
.....~..,-/~r.:.-:--, 4'Y
.;sr:..","'~'li!?,J~41 'an

\

<2'/.",,'O«~'));"~ ,
4!.J ''''/'\, ~o
f-- ;;; ,~,,\.! r" ~ ~ .'

\ ~ :;l ~_ h ::> ;

\\ ~ -~~"-.__'/:t ~-< /Jh,.. -
\~ ~.~~;~:~,.\~ '.H~ M~Pd.
~~ IF 19600902 1987021 ooy'

Tembusan Yth:
l.Rektor ( sebagai laporan)
2,Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan AP FIP
4.KabagTU
5.Kasubbag Pendidikan FIP
6.Mahasiswa yang bersangkutan
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IIJIN
070/3169N14/2012

Membaca Surat

Tanggal

Oekan Fak. IImu Pendidikan UNY

04 April 2012

Nomor

Perihal

2703/UN34.11/PLl2012

Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;

2. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nornor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Oepartemen Oalam Negeri dan Pemerintah Oaerah;

3. Peratura.l Gubernur Oaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Oaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,
dan Studi Lapangan di Oaerah Istimewa Yogyakarta.

OIiJINKAN untuk melakukan kegiatan surveilpenelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Lokasi
Waktu

TIARA PUSPITARINI NIP/NIM ., 08101241028
Karangmalang Yogyakarta
MANAJEMEN PEMBINAAN KURIKULER PESERTA OIOIK 01 SEKOLAH INKLUSI SO
NEGERI GEJAYAN TAHUN JARAN 2011/2012
SO. Negeri Gejayan Tahun Ajaran 2011/2012 Kec. DEPOK, Kota/Kab. SLEMAN
04 April 2012 sId 04 Juli 2012

Nama
Alamat
Judul

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/VValikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui
website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;' r

4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 04 April 2012

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.
PLH. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c/q Bappeda
3. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY
4. Dekan Fak. IImu Pendidikan UNY
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PEivlERINTAH KAllUPATEN SLEMAN
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

(BAPPEDA)
Alamut : 11 Parasamya No.1 Beran, Tridadi, Sleman 55511

Tclp.? Fax. (0274) 86RSOO Evrnail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IJIN
Nornor : 070 I Bappeda I 1087 I 2012

TENTANG
PENELITIAN

Dasar

KEPALA I3AOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OAERAH

Menunjuk

Keputusan Bupati Slernan Nomor : 55/Kep.KDHlA/2003 tentang Ijin Kuliah Kerja
Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor: 070/3169NI4/20 12 Tanggal : 04 April 2012 Hal: Ijin Penelitian

MENGIJINKAN:
Kepada
Nama
No.MhslN IMINIPINIK
Program/Tingkat
Instansi/Perguruan Tinggi
Alamat instansilPerguruan Tinggi
Alamat Rumah
No. Telp I HP
Untuk

TIARA PUSPlTARlNI
08101241028
SI
UNY
Karangmalang, Yogyakarta
Dernangan, Jambidan, Banguntapan Bantul- .
085743763556
Mengadakan Penelitian I Pra Survey I Uji Validitas I PKL
dengan j udul :
"MANAJEMEN PEMBINAAN KURIKULER PESERTA
OIDIK DI SEKOLAH INKLUSI SD NEGERI GEJA YAN
TAHUN AJARAN 2011/2012" .. ,
SD Negeri Gejayan
Selama 3 bulan mulai tanggal : 04 April 2012 sid 04 Juli 2012

Lokasi
Waktu

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camatl Kepala Desa) atau Kepala

Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tala tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Ijin ini dapat dibalalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketenluan di alas.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa J (satu) CD format PDF kepada Bupati

diserahkan melalui Kepala Bappeda.
5. Jjin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat
pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu)
bulan setelah berakhirnya penelitian.

Ternbusan Kepada Yth. :
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab Sleman.
3. Ka. Dinas Dikpora Kab Sleman
4. Kabid. Sosbud Bappeda Kab Sleman
5. Camat Kec. Depok
6. Ka. SD Negeri Gejayan
7. Dekan Fak.Ilmu Pendidikan - UNY
S. Pertinggal

Dikeluarkan di Slernan
Pada Tanggal 04 April 2012

a.n. Kepala Bappeda Kab. Slernan
.----:;:::::=:J~;...H.i. <fang Pengendalian & Evaluasi

>1'" . id. Litbang
-=--=-
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PEMERJNTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENOIDlKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

SEKOLAH DASAR NEGERI GEJA YAN
Alarnat : Gcjayan, Condongcatur, Depok, Sleruan, Yogyakarta 55283

Telp. (0274) 7482342 E-mail: sdn_gejayan@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 048/S.Ket/SOG/Vl/20 12

Saya yang bertandatangan di bawah ini Kepala SO Negeri Gejayan Kecamatan Depok, Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman, menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : TIARA PUS PIT ARlNI

: 08101241028NIM

Fakultas

: Manajernen Pendidikanl Administrasi Pendidikan

: Fakultas Ilmu Pendidikan

: Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Prodil Jurusan

Universitas

telah melaksanakan penelitian di SO Negeri Gejayan selama sejak 4 April 2012 s.d. 4 Juni 2012

guna menyelesaikan skripsi dengan judul : "MANAJEMEN PEMBINAAN KURIKULER

PESERTA OIDIK or SEKOLAH lNKLUSI SO NEGERI QEJAYAN TAHUN AJAR..A.N

201112012".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

..
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