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Abstract 

Disability student teaching culture is important to be studied because disability students are 

more independent through formal education at Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih Kelurahan 

Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya City. The first formulation of the research problem: 

how the curriculum and variations of disability in the Sekolah Luar Biasa Lakarsantri 

Surabaya, secondly how the teaching culture of students in Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih 

Lakarsantri Surabaya. The research method used is ethnography method. Data collection 

techniques with participant observation and in-depth interviews to 10 informants. Qualitative 

data analysis techniques with learning theory. The results of this study indicate Curriculum 

13 is not applied all, to students with disabilities SD, SMP and SMA. Curriculum 13 as a 

form of cultural system used guidelines in learning and adapted to variations in disability 

(tunagrahita, downsyndrome, deaf, tunawicara, autism) and student abilities. Culture of 

teaching in disability students for elementary, junior high, and high school levels focus more 

on practice. This form of teaching culture practice is relatively the same for students with 

disabilities at elementary, junior high school level, such as arithmetic (recognizing numbers 

and summing numbers), reading (recognizing letters and reading sentences), writing 

(copying sentences to one page), motor washing, painting stools, congregational prayers, 

sports, embroidering tablecloths, coloring and dancing.  

Keywords: Curriculum, Sekolah Luar Biasa, teaching culture, students of disabilty, variation 

of disability. 

Abstrak 

 Budaya mengajar siswa disabilitas penting untuk diteliti karena tidak semua masyarakat 

memahami cara mendidik siswa disabilitaslebih mandiri melalui pendidikan formal di 

Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. 

Rumusan masalah penelitian yang pertama: bagaimana kurikulum dan variasi disabilitas di 

Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih Lakarsantri Surabaya, kedua bagaimana budaya mengajar 

siswa di Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih Lakarsantri Surabaya. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode etnografi. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipasi 

dan wawancara mendalam kepada 10 informan. Teknik analisis data secara kualitatif dengan 

teori belajar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan budaya mengajar guru tidak semua 

menggunakan kurikulum 13 pada siswa disabilitas SD, SMP dan SMA. Kurikulum 13 

sebagai wujud sistem budaya yang digunakan pedoman dalam pembelajaran dan disesuaikan 

dengan variasi disabilitas (tunagrahita, downsyndrome, tunarungu, tunawicara, autis) dan 

kemampuan siswa. Budaya mengajar pada siswa disabilitas untuk tingkat SD, SMP, SMA 

lebih fokus pada praktik. Bentuk praktik budaya mengajar ini  relatif sama untuk siswa 

disabilitas tingkat SD, SMP, SMA yaitu berhitung (pengenalan angka dan menjumlahkan 

angka), membaca (pengenalan huruf dan membaca kalimat), menulis (menyalin kalimat 
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sampai satu halaman), mencuci motor, mengecat bangku, sholat berjamaah, olahraga, 

menyulam taplak meja, mewarnai dan menari.   

 

Kata Kunci: Kurikulum, Sekolah Luar Biasa, budaya mengajar, siswa disabilitas, variasi 

disabilitas



 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Khusus sesuai dengan UU 

No.20 tahun 2003 pasal 32 (1) 

“ memberikan batasan bahwa 

pendidikan khusus merupakan 

pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, 

mental sosial dan atau memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa” (Ristekdikti).  

Pendidikan khusus atau sering dikenal 

sebagai pendidikan luar biasa merupakan 

intruksi yang disusun khusus untuk 

memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan 

khusus dengan tujuan utamanya adalah 

untuk menemukan dan menitik beratkan 

kemampuan siswa berkebutuhan khusus 

(Wardani, 2010). 

Dengan pendidikan siswa dapat 

mengembangkan potensi diri sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Pengetahuan 

dan keahlian khusus didapat dari 

pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas 

pendidikan formal, pendidikan non-

formal, dan pendidikan informal. 

Pendidikan formal adalah kegiatan belajar 

mengajar yang bertingkat mulai dari 

sekolah dasar sampai tingkat sekolah 

tinggi. Pendidikan yang berorientasi 

akademis, umum, pelatihan profesi dan 

program spesialis yang pelaksanaannya 

dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan (Budi, 2012).  

Siswa berkebutuhan khusus adalah 

siswa yang dalam proses pertumbuhan 

atau perkembangannya mengalami 

kelainan atau penyimpangan (fisik, 

mental, intelektual, sosial emosional), 

sehingga memerlukan perlakuan 

khusus.Keberagaman karakter 

perkembangan dan hambatan yang siswa 

alami pada perbedaan yang dapat 

membantu siswa dalam mengendalikan 

emosi ketika sedang berinteraksi. 

Hambatan dan penyimpangan 

perkembangan pada siswa berkebutukan 

khusus yang sering dikenal tunagrahita, 

tunarungu dan tunawicara, autis, 

tunadaksa, tunalaras dan tunanetra 

(Abdullah, 2013).  

Suparno dalam Jannah (2016: 14) 

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah tempat 

pendidikan bagi siswa disabilitas yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam 

mengembangkan potensi dan bakat,  

karena kelainan fisik, emosional, mental. 

Siswa disibilitas sudah difasilitasi 

pemerintah dan swasta. Dengan 

didirikannya Sekolah Luar Biasa (SLB) 

yang telah berkembangkan di seluruh 

daerah di Indonesia, termasuk Kota 

Surabaya. Satu Sekolah Luar Biasa Tunas 

Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya didirikan oleh 

yayasan merupakan tempat khusus untuk 

memfasilitasi siswa disabilitas. Siswa 

disabilits dapat mengembangkan 

kemampuan yang luar biasa dalam diri 

mereka dan mereka dapat bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitar. Siswa 

disabilitas di Indonesia atau anak 

berkebutuhan khusus kini sudah 

mendapatkan kesetaraan hak di 

masyarakat, ditandai dengan adanya 

beberapa sekolah yang bersedia  

menerima mereka sebagai siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana 

kurikulum dan variasi disabilitas di 

Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih 

Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, 

Kota Surabaya?, (2) Bagaimana budaya 

mengajar siswa di Sekolah Luar Biasa 

Tunas Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya? 

Berdasarkan rumusan maslah 

penelitian tersebut peneliti akan 

menganalisis menggunakan teori belajar 

Malinowski dalam Koentjaraningrat 



 

(1990:74-77) tentang pengasuhan anak 

dengan menerapkan learning theory atau 

teori belajar. Tingkah laku berasal dari 

lingkungan sebagai pangkal yang disebut 

stimulus (S), sehingga menyebabkan 

timbulnya suatu dorongan untuk berbuat 

yaitu drive (D), yang kemudian 

mengakibatkan reaksi atau response (R).  

Contoh seseorang melihat makanan (S) 

yang membuat seorang tersebut merasa 

lapar (D) respon terhadap dorongan 

kemudian dia mencari makan (R). Ketika 

suatu respon (R) juga dapat menghalangi 

dorongan (D) dalam suatu (S) tertentu, 

maka seseorang tersebut akan terbiasa 

melakukan hal tersebut karena selalu 

diulang setiap kali ada (D) yang sama, 

yang muncul dalam (S) yang sama.  

Seperti yang dikemukakan oleh 

Margaret Mead (Koentjaraningrat, 1990) 

adalah teaching culture, kebudayaan 

mengajar atau pendidikan formal. 

Masyarakat mendapat pengetahuan dari 

mereka yang dianggap lebih tahu, yang 

dilakukan dalam pranata pendidikan yang 

resmi, mereka mendapat segala 

pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan yang mereka butuhkan. 

Contoh lain misalnya, guru yang mengajar 

mulai dari pra sekolah, sekolah pada 

tingkat dasar  sekolah menengah hingga 

sekolah tinggi. 

Dalam kehidupan kehidupan sosial, 

siswa disabilitas dianggap tidak layak 

mendapatkan pendidikan secara formal, 

karena tidak memiliki kemampuan yang 

ideal untuk memahami pelajaran yang 

disampaikan. Siswa disabilitas yang 

kondisi kecerdasanya di bawah rata-rata 

dengan kekurangan dalam tingkah laku 

penyesuaian diri pada masa 

perkembangannya pada tingkat SD-LB, 

SMP-LB dan SMA-LB. 

Penelitian tentang budaya mengajar 

siswa disabilitas dalam prespektif 

Antropologi Pendidikan sudah sering 

dilakukan, tetapi peneliti memfokuskan 

meneliti budaya mengajar siswa 

disabilitas di Sekolah Luar Biasa Tunas 

Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya.Manfaat 

akademis dari hasil penelitian ini juga 

untuk menjadi referensi bagi mahasiswa 

atau peneliti selanjutnya yang ingin 

mengkaji tentang Sekolah Luar Biasa 

Tunas Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya, dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

etnografi yaitu menggambarkan dan 

menjelaskan lebih mendalam tentang 

suatu fenomena pada proses pembelajaran 

di Sekolah Luar Biasapeneliti 

mendeskripsikan tentang budaya mengajar 

pada siswa disabilitas yang ketika proses 

pembelajaran di kelas. 

Margaret Mead dalam 

Koentjaraningrat (1990: 230) teaching 

cultureataukebudayaan mengajar atau 

pendidikan formal. Masyarakat mendapat 

pengetahuan dari mereka yang dianggap 

lebih tahu, yang dilakukan dalam pranata 

pendidikan yang resmi, mereka mendapat 

segala pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan yang mereka butuhkan. 

Contoh lain misalnya, guru yang mengajar 

mulai dari pra sekolah, sekolah pada 

tingkat dasar  sekolah menengah hingga 

sekolah tinggi. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih 

Keluarahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, 

Kota Surabaya. Penentuan lokasi 

penelitian ini berdasarkan hasil observasi  

bahwa Sekolah Luar Biasa ini terdiri dari 

jenjang SD-LB, SMP-LB dan SMA-LB, 

jadi di sekolah ini siswa tidak hanya dapat 

belajar 9 tahun tetapi bisa belajar sampai 

12 tahun. 

Peneliti menentukan informan 

secara sengaja dengan kriteria yang 



 

dianggap mengetahui suasana budaya 

adalah Kepala Sekolah dan Koordinator 

Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih 

Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, 

Kota Surabaya. selain itu peneliti 

mentepakan seorang guru kelas, seorang 

guru praktik, seorang penerapi dan 5 siswa 

disabilitas dengan variasi disabilitas yang 

berbeda pada tingkat SD, SMP, dan SMA. 

Untuk mendeskripsikan cara mengajar 

siswa ketika proses pembelajaran di kelas.  

Penelitian ini dilakukan selama 3 

bulan, dimulai bulan Oktober sampai 

dengan bulan Desember 2017. Obeservasi 

pertama di Sekolah Luar Biasa Tunas 

Kasih untuk melakukan pendekatan pada 

pihak-pihak yang ada di sekolah. 

observasi selanjutnya dengan mengikuti 

kegiatan pembelajaran di kelas selama 2 

minggu. Selain itu, ditengah-tengah 

observasi berlangsung wawancara untuk 

memperjelas pelayanan ketika guru 

mengajar siswa disabilitas. Selama proses 

pengumpulan data didukung dengan 

smartphone untuk mendokumentasikan 

serta merekam. 

 Teknik analisis data yang digunakan 

oleh peneliti, menganalisis budaya 

mengajar siswa disabilitas berdasarkan 

teori belajar yang diungkapkan oleh 

Malinowski akan diketahui budaya 

mengajar siswa sesuai dengan variasi 

disabilitas dan kemampuan siswa. Melaui 

kegiatan ekstrakulikuler di Sekolah luar 

Biasa Tunas Kasih Kelurahan Jeruk, 

Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada proses penerimaan siswa baru 

pada umumnya dilaksanakan sesuai 

dengan Jadwal Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB). Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Sekolah dalam 

penerimaan siswa Sekolah Luar Biasa 

Tunas Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya, pada tahun 

ajaran baru para orang tua tidak ada yang 

datang untuk mendaftarkan anaknya.Hari 

pertama tahun ajaran baru, orang tua siswa 

datang untuk mendaftarkan anaknya. 

Sekolah menerima siswa dengan segala 

kondisi siswa. 

Berdasarkan hasil data per Februari 2018 

terdapat siswa total 49 siswa yang terdiri 

dari SD-LB, SMP-LB dan SMA-LB. 

Tabel 2.2. Data Siswa SLB Tunas Kasih 

Lakarsantri Surabaya 

 

Sumber: SLB Tunas Kasih, 2018 

 

Berdasarkan tabel 2.2. dapat 

dijelaskan sebagai berikut dari jumlah 

keseluruhan ada 29 siswa tingkat Sekolah 

Dasar Luar Biasa. Terdapat 7 siswa 

downsydrome, kemudian 9 siswa 

tunagrahita, 3 siswa tunarungu dan/atau 

tunawicara. Terdapat 6 siswa autis dan 4 

siswa tunadaksa.  

Berdasarkan tabel 2.2. dapat 

dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan ada 

6 siswa tingkat Sekolah Menengah 

Pertama Luar Biasa. Terdiri dari 2 siswa 

tunagrahita, 1 siswa tunarungu dan/atau 

tunawicara. Kemudian 3 siswa dengan 

ketunaan ganda yaitu downsydrome dan 

hiperaktif dan tunagrahita. Jumlah 

No Jenjang Kelas  Jumlah Total 

1. SD-LB I 1 29 

II 8 

III 9 

IV 7 

V 1 

VI 3 

2. SMP-

LB 

VII 1 6 

VIII 2 

IX 3 

3. SMA-

LB 

X  14 

XI  

XII  

Jumlah Keseluruhan Siswa  49 



 

keseluruhan 14 siswa Sekolah Menengah 

Atas Luar Biasa. Terdiri dari 4 siswa 

downsyndrome, 5 siswa tunagrahita, 2 

siswa tunarungu dan/atau tunawicara, dan 

2 siswa tuna daksa. Siswa yang bertempat 

tinggal di Gresik ada 24 siswa selain itu 

siswa berdomisili di Surabaya. Jumlah 

siswa dari tingkat SD-LB adalah 29 siswa 

yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 14 

siswa perempuan. Jumlah siswa SMP-LB 

adalah 6 siswa yang terdiri dari 5 siswa 

laki-laki dan 1 siswa perempuan. Jumlah 

siswa SMA-LB adalah 19 siswa yang 

terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 5 siswa 

perempuan. 

Kurikulum adalah susunan mata 

pelajaran yang diajarkan di lembaga 

pendidikan, mengenai bidang keahlian 

khusus dan program belajarnya disusun 

dalam bentuk masalah inti tertentu 

(Sumber: https://kbbi.web.id/kurikulum).  

Mata pelajaran SD-LB terdapat 3 

kelompok yang termasuk pada struktur 

kurikulum khususnya untuk SD-LB, SMP-

LB, SMA-LB kelompok c tentang 

pengembangan program kekhususan. 

Program ini dikhususkan untuk siswa 

disabilitas agar mereka dapat beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar dan hidup 

mandiri (SLB Tunas Kasih, 2017). 

Setiap siswa memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda di Sekolah Luar Biasa 

Tunas Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya tempat 

pendidikan formal yang dinaungi oleh 

yayasan untuk memberikan kesempatan 

pada siswa disabilitas mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan bahwa strategi guru 

mengidentifikasi variasi disabilitas pada 

siswa adalah dengan observasi. Melalui 

observasi secara langsung selama satu 

minggu pertama siswa bersekolah. Guru 

dapat mengidentifikasi melalui perilaku 

siswa, seperti bagaimana siswa merespon 

perintah guru. 

Tunagrahita adalah digunakan 

untuk menyebut anak yang memiliki 

kemampuan intelektual dibawah rata-rata. 

Kata “mental” menggambarkan kondisi 

keterlambatan dan terbatasnya 

kecerdasaan seseorang disertai dengan 

keterbatasan dalam perilaku penyesuaian. 

Keterbatasan dalam tingkah laku 

penyesuaian (perilaku adaptif). Anak 

tunagrahita dapat berbicara dan berjalan 

pada usia yang lebih tua dari usia anak 

normal(Farraswati, 2015). 

“Downsyndrome adalah suatu kondisi 

keterbelakangan perkembangan fisik 

dan mental anak yang diakibatkan 

adanya abnormalitas perkembangan 

kromosom(Renawati, Rudi Saprudin 

Darwis, Hery Prabowo, 2017). 

Tunarungu kehilangan pendengaran 

baik sebagian (hard of hearing) maupun 

seluruhnya(deaf) yang menyebabkan 

pendengarannya tidak memiliki nilai 

fungsional di dalam kehidupan sehari-hari. 

Tunawicara saling berhubungan dengan 

tunarungu karena apabila anak lahir 

dengan menderita gangguan pendengaran 

dan tidak segera direhabilitasi maka akan 

mengakibatkan anak menjadi lambat 

berbicara, bahkan mengakibatkan anak 

menjadi tunawicara (Wardani, 2010: 15-

18 ). 

Autis adalah perilaku anak yang 

berlebihan tidak seperti anak biasanya. 

Kemampuan mengikuti pelajaran 

(kepatuhan dan kontak mata), bahasa 

reseptif, bahasa ekspresif, kemampuan 

menirukan(Peeters, 2009: 15). 

Persamaan terapi dari variasi 

disabilitas adalah penerapi memijat bagian 

anggota tubuh yang dianggap menjadi titik 

merangsang saraf agar bekerja kembali. 

Doa dipanjatkan untuk memohon agar 

siswa memaksimalkan kemampuan yang 

ada dalam diri. Perbedaan terapi untuk 

https://kbbi.web.id/kurikulum


 

siswa tunagrahita dan siswa 

downsyndrome dengan mensugesti siswa 

SLB agar tidak tertawa dan senyum-

senyum sendiri. Siswa tunarungu dan 

tunawicara dengan mensugesti agar tidak 

teriak-teriak tidak jelas, teriak boleh asal 

ada alasan yang jelas. Siswa Autis dengan 

mensugesti tidak memainkan tangan 

(mengkucek tangan sendiri, meremas-

remas tangan sendiri). 

Bahasa yang digunakan oleh guru 

ketika menyampaikan materi adalah 

bahasa campuran, bahasa Indonesia dan 

Bahasa Jawa karena kedua bahasa tersebut 

yang mudah dipahami oleh semua siswa 

dari setiap variasi disabilitas, karena setiap 

siswa disabilitas mudah mengingat kata-

kata yang sering didengarnya. Proses 

pembelajaran di Sekolah Luar Biasa 

Tunas Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya berbeda 

dengan proses pembelajaran pada sekolah 

lainnya karena siswa SLB memiliki 

keterbatasan dalam hal berkomunikasi. 

Oleh karena itu cara yang tepat adalah 

dengan peragaan atau memberikan contoh 

yang konkret. Kemudian yang dilakukan 

oleh guru ketika dikelas adalah menyuruh 

siswa untuk duduk dengan baik pada 

posisi masing-masing.  

Kendala yang terjadi selama proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh faktor 

penghambat dan faktor pendukung. Faktor 

penghambat yang berasal dari dalam diri 

siswa adalah keterbatasan mental dan 

fisik. Keterbatasan mental siswa 

disabilitas seperti sulit memahami dan 

merespon materi yang disampaikan, 

sehingga materi yang disampaikan harus 

berulang-ulang secara bertahap. 

keterbatasan daya ingat siswa disabilitas 

kurang baik juga sebagai faktor 

penghambat ketika belajar. Keterbatasan 

fisik seperti tremor, lumpuh pada anggota 

panca indra, mengakibatkan siswa 

disabilitas harus mempunyai semangat 

agar dirinya mandiri dan dapat 

menggerakan bagian anggota tubuhnya 

yang masih bisa difungsikan.  

Faktor pendukung dapat menjadi 

strategi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

Faktor pendukung dari lingkungan siswa 

disabilitas tidak lepas dari peran guru, 

orangtua, dan masyarakat sekitar. Peran 

guru sangat berpengaruh pada siswa 

dalam proses pembelajaran khususnya 

memberikan pelayanan belajar, seperti 

memberikan perhatian ketika 

menyampaikan materi. Peran orangtua 

dapat diwujudkan dengan kasih sayang 

yang tulus dan fasilitas pendidikan. 

Aktivitas yang dimaksud teaching 

culture yang didapat oleh siswa disabilitas 

melalui Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih 

Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, 

Kota Surabaya. Tingkat SD tunagrahita, 

praktik di kelas guru menyiapkan gambar 

yang akan diwarnai(S), kemudian guru 

mengambil crayon. Guru duduk 

disamping sambil memegang tangan 

siswa(D). Walaupun siswa menangis guru 

tetap mengenggam tangan siswa sambil 

mewarnai siswa (R). Kendala siswa 

kurang kreatif, susah untuk menerima hal 

yang baru. Strategi memberikan dorongan 

untuk berperilaku baik, memberikan 

perhatian berupa pujian.  

Tunarungu dan tunawicara, praktik 

di kelas guru mengajarkan siswa 

memasukan benang dalam jarum, cara 

menyulam, dengan diperagakan(S). 

Kemudian siswa melakukan apa yang 

telah diperagakan guru(D). siswa mampu 

menirukan apa yang telah diperagakan 

oleh guru yaitu menyulam sesuai dengan 

yang diperagakan oleh guru(R). Kendala 

keterbatasan dalam menggunakan bahasa 

isyarat. Strategi memeragakan dan 

menggunakan media seperti buku tulis, 

pensil, spidol.  



 

Autis, praktik di kelas guru 

memberikan spidol agar dia mau 

menggambar awan di papan yang masih 

kosong(S). Kemudian siswa berdiri dan 

menggambar awan pada papan yang 

masih kosong(D). setelah siswa 

menyelesaikan apa yang telah 

diperintahkan oleh guru maka respon(R) 

yang diberikan guru kepada siswa dengan 

pujian. Kendala keinginannya harus 

segera dipenuhi, fokus dengan satu 

kegiatan, marah, tidak bersemangat, 

mengantuk dan kurang aktif di lapangan. 

Strategi memberikan perhatian khusus, 

gambar sebagai media pembelajaran. 

Tingkat SMP tunagrahita, praktik di 

kelas ketika sudah di depan papan tulis 

guru bertanya itu gambar apa irfan(S), dan 

irfan menjawab gambar harimau sedang 

makan ikan(D). waw, bagus yach 

gambarnya irfan teman-teman(R). 

Kendala pelafalan kurang jelas, 

keterbatasan daya ingat, keterbatasan daya 

tangkap dan kurang fokus. Strategi 

memberikan waktu luang untuk 

menyelesaikan tugas, diarahkan 

berperilaku mandiri.  

Downsydrome, praktik di kelas 

siswa masih perlu diarahkan dalam 

memilih warna(S). mewarnai gambar 

sambil menggerutu tidak jelas(D). siswa 

masih di bantu agar mewarnai dengan 

rapi, tetapi siswa masih tetap  

menghiraukan arahan dari guru(R). 

Kendala siswa tidak mau mengikuti 

pembelajaran dan marah. Strategi 

memberi pengertian, dan mengalihkan 

perhatian siswa.  

Tingkat SMATunagrahita, praktik 

di kelas guru menjelaskan tahapan 

mencuci motor mulai dari membasahi 

motor, cara membasuh motor, 

menyabunnya sampai tahapan akhir yaitu 

mengerikan motor(S). satu siswa yang 

mengkoordinasi teman-temannya yang 

laki-laki untuk saling membantu mencuci 

sepeda(D). setelah mencuci mereka 

diberikan reward Rp.2000,00 sebagai 

tanda terima kasih agar siswa lebih 

semangat(R). Kendala keterbatasan daya 

ingat, kurang fokus. Strategi kerjasama 

guru dengan orangtua untuk melibatkan 

anak dalam pekerjaan rumah dan 

dilakukan berulang-ulang secara bertahap.  

Downsydrome, praktik di kelas 

“ayo diah gambar ikannya dikasih warna 

biru”(S) (sambil dia menggaruk-garuk 

kepala) siswa mengatakan “tak tau”. 

“Hayo ambil warna biru yang mana?” dia 

pun menunjuk salah satu warna yang ada 

di kotak warna(D). “iya itu benar warna 

biru”.  Siswa menggapai tangan peneliti 

untuk lebih meyakinkannya dia 

mengambil crayon tersebut(R). Kendala 

keterbatasan daya ingat, kurang fokus. 

Strategi diarahkan untuk berperilaku 

mandiri, percaya diri, dilakukan secara 

ulang-ulang dan bertahap. 

 

Siswa diberikan waktu untuk 

mengembangkan bakat dan minat 

pendidikan jasmani. Sarana dan prasarana 

yang digunakan untuk membantu guru 

olahraga ketika di lapangan seperti bola, 

raket bulutangkis untuk menstimulus 

siswa agar mereka mau menggerakan 

tubuhnya. Peralatan olahraga seperti bola, 

cock, raket semua telah tersedia di sekolah 

siswa tidak perlu membawa dari rumah. 

Hal ini menunjukkaan bahwa sekolah 

sangat mendukung segala kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa-siswinya. 

Lapangan yang cukup luas ini 

menampung seluruh siswa, sehingga siswa 

tidak ada yang terlepas dari pantauan 

guru. Di lapangan siswa bebas bergerak, 

untuk siswa yang kurang aktif bergerak 

maka tugas guru mengajaknya bergerak. 

Berdasarkan observasi siswa 

meminta bantuan peneliti untuk 

merapikan jilbab ketika jilbabnya tidak 



 

rapi karena rambut poninya keluar. 

Dengan cara menundukkan kening 

danmemberitahu bahwa poninya keluar 

(D). Peneliti memberikan contoh cara 

merapikan jilbab ketika rambut poni 

keluar. Siswa Peneliti mengaarahkan 

siswa, “hayo di coba rapikan sendiri, tadi 

kan sudah dikasih contoh sama kakak 

seperti ini” (S). 

Hal ini dilakukan agar siswa 

mandiri tidak bergantung pada orang 

sekitar meskipun ada seseorang yang 

bisa membantu. Siswa masih perlu 

diingatkan dan diarahkan untuk 

merapikan barang-barang bawaanya 

seperti merapikan jaket dan tas 

kemudian diletakkan pada tempatnya. 

Bahkan untuk mengingat namasiswa 

masih sering lupa apabila tidak setiap 

hari bertemu dengannya. Siswa belum 

bisa menuliskan namanya sendiri. 

Siswa sering tidak fokus ketika 

mengerjakan tugas. Siswa 

menceritakan ketika tidur malamsiswa 

dia digigit nyamuk sehingga tangannya 

bentol-bentol.Respon peneliti ketika 

siswa selesai bercerita adalah 

memberikan saran agar memakai 

selimut ketika tidur (R).Siswa juga 

mengapresiasi saran dari peneliti 

dengan mengucapakan terima kasih 

dengan sebuah pelukan (R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KESIMPULAN 

Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih 

Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, 

Kota Surabaya memberikan pelayanan 

pendidikan untuk siswa disabilitas sesuai 

dengan kebutuhan siswa berdasarkan 

variasi disabilitas.Kurikulum 13 

merupakan wujud sistem budaya bagian 

dari sistem ide atau gagasan yang telah 

ditetapkan Sekolah Luar Biasa Tunas 

Kasih Kelurahan Jeruk, Kecamatan 

Lakarsantri, Kota Surabaya sebagai 

pedoman ketika pembelajaran di kelas. 

Tetapi tidak semua diterapkan secara 

penuh karena menyesuaikan dengan 

kemampuan siswa. Setiap tingkat SD-LB, 

SMP-LB dan SMA-LB mempunyai 

kurikulum sebagai pedoman pengajaran, 

diantaranya pelajaran berhitung (mengenal 

angka dan menjumlahkan angka), 

membaca (penegenalan huruf sampai 

membaca kalimat dengan mengeja), 

menulis (menyalin kalimat sampai satu 

halaman). Pelajaran praktik untuk SD-LB, 

SMP-LB dan SMA-LB, diantaranya 

mencuci motor, mengecat bangku, sholat 

berjamaah, olahraga, menyulam taplak 

meja, mewarnai dan menari.Pelajaran 

praktik yang dilakukan oleh semua siswa 

disabilitas bertujuan agar siswa disabilitas 

lebih mandiri.  
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