
BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Dalam Suatu penelitian, latar belakang objek merupakan salah satu 

bagian yang harus dijelaskan secara rinci untuk mengetahui bagaimana 

keadaan, kondisi dan situasi yang menjadi suatu objek penelitian. 

Diantaranya pembahasan pada latar belakang objek penelitian ini penulis 

akan menjelaskan hal-hal berikut yang meliputi: 

1. Sejarah Berdirinya Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA 

Jember 

a. Identitas Madrasah 

Nomor Statistik Sekolah  : 202052430228 

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama 

Inklusi TPA Jember 

Nomor Telepon   : (0331) 412842 

Alamat    : Jl.Branjangan No. 01 Bintoro 

Kelurahan   : Bintoro 

Kecamatan   : Patrang 

Kabupaten   : Jember 

Propinsi    : JawaTimur 
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b. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Menengah Pertama Inklusi 

TPA Jember 

  SMP Inklusi TPA Jember adalah lembaga pendidikan di daerah 

Kabupaten Jember tepatnya di Jl. Branjangan No. 01 Bintor- 

Patrang. Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang mempunyai daya 

tarik yang cukup kuat, karena disekolah ini bukan hanya untuk siswa 

normal pada umumnya akan tetapi juga memfasilitasi siswa yang 

memiliki kebutuhan khusus. Hal inilah yang menjadikan SMP 

Inklusi TPA Jember tetap eksis dan banyak diminati oleh 

masyarakat. 

Pada umumnya, lokasi SLB berada di Ibu Kota Kabupaten. 

Padahal anak-anak berkelainan tersebar hampir di seluruh daerah 

(Kecamatan/Desa), tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya, 

sebagian anak-anak berkelainan, terutama yang kemampuan 

ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena 

lokasi SLB jauh dari rumah sementara bila disekolahkan di SMP 

terdekat, terkadang SMP tersebut tidak bersedia menerima karena 

merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, selama ini 

dapat diterima di SMP terdekat, namun tidak mendapatkan 

pelayanan khusus, akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan 

akhirnya putus sekolah. Permasalahan di atas akan berakibat pada 

kegagalan program wajib belajar. 
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Oleh karena itu melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan 

dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan 

potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, anak berkelainan perlu 

diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal 

untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah SMP terdekat. 

Pendidikan inklusi diharapkan dapat memecahkan salah satu 

persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkelainan 

selama ini.  

Hal inilah yang menjadi alasan didirikanlah SMP Inklusi TPA 

Jember. Sekolah ini berdiri pada 18 Juli 2005, awlnya sekolah ini 

bukan bernama SMP Inklusi TPA Jember namun SLBB lalu 

kemudian di tanggal yang sama yaitu 18 Juli 2007 berubah menjadi 

SMP Inklusi TPA Jember hal ini di dasari karena Akan begitu 

banyaknya minat masyarakat serta untuk memberikan wadah 

pendidikan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus 

maka didirikanlah SMP Inklusi TPA Jember yang berada di. Jl. 

Branjangan No. 01 Bintor- Patrang. Pendiri pertama sekolah ini 

adalah Drs. Ahmad Sudiono, Sh. Mpsi, Selain itu SMP Inklusi TPA 

Jember merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan. 

2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah 

Inklusi TPA Jember  

 Untuk menjalankan sebuah organisasi, maka diperlukan sebuah 

tujuan serta cita-cita (visi dan misi) yang dapat mencerminkan integritas 
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dari lembaga atau orgnisasi tersebut. Adapun visi dan misi dari MTs 

Negeri Jember I adalah sebagai berikut : 

a. Visi SMP Inklusi TPA Jember 

Visi adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang 

membahagiakan melalui tersediannya pelayanan bantuan dalam 

pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar 

peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.
1
 

b. Misi SMP Inklusi TPA Jember 

1) Misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan peserta 

didik melalui pembentukan perilaku efektif - normatif dalam 

kehidupan keseharian dan masa depan. 

2) Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi 

dan kopetensi peserta didik didalam lingkungan sekolah 

keluarga dan masyarakat. 

3) Misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan 

masalah peserta didik mengacu pada kehidupan efektif sehari-

hari.
2
 

3. Letak Geografis Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember 

 Lokasi SMP Inklusi TPA Jember terletak di daerah dataran tinggi 

yaitu tepatnya di Jalan Barjangan No. 1 Kelurahan Bintoro Kecamatan 

Patrang. SMP Inklusi TPA Jember merupakan lokasi yang strategis 

karena terletak di dekat Musholla, SDLB, SMPLB dan SMK Inklusi serta 

                                                 
1 Dokumentasi SMP Inklusi TPA Jember Tahun 2015/2016. 
2 Dokumentasi SMP Inklusi TPA Jember Tahun 2015/2016. 
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SMK Kesehatan. SMP Inklusi TPA ini juga dekat dengan perkampungan 

warga sehingga keberadaan SMP Inklusi tersebut bisa diketahui oleh 

banyak pihak. Lebih jelasnya, disini disertakan letak geografis SMP 

Inklusi TPA Jember yang tertera dibawah ini: 

Sebelah timur : SMPLB 

Sebelah Barat : Persawahan dan perumahan penduduk 

Sebelah Utara  :SDLB, SMK Inklusi, SMK Kesehatan dan    

perumahan     penduduk 

Sebelah Selatan : SMP Inklusi 
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4. Struktur OrganisasiSekolah Menengah Inklusi TPA Jember 

Setiap lembaga atau suatu organisasi pasti di dalamnya terdapat 

struktur organisasi yang berguna untuk menjelaskan hubungan antara 

pimpinan dan anggota yang di pimpinnya. Adapun struktur organisasi di 

Sekolah Menengah Inklusi TPA Jember ini adalah: 

 Bagan 4.1 

 STRUKTUR ORGANISASI SMP INKLUSI TPA JEMBER 

 

  

 -------- 

  

 ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber data: dokumentasi di SMP Inklusi TPA Jember) 

 Keterangan : 

  ……………..  : Garis Koordinator 

     : Garis Komando 
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5. Data Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Inklusi TPA Jember 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

Guru adalah suatu komponen utama dalam sistem pendidikan yang 

secara bersama-sama dengan komponen-komponen lainnya untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Adapun keadan guru dan karyawan di 

Sekolah Menengah Inklusi TPA Jember sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

DATA PENDIDIK  DAN KARYAWAN SMP INKLUSI TPA 

JEMBER 

             TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

No Nama NUPTK IJAZAH 

TERAKHIR

/TH. 

JABATAN 

1 

BAMBANG 

WAGIMAN,S.Pd,

SP,MM 

204674264420

0050 

S1/PKn/2005,

S1/PERTANI

AN/2006,S2/

MANAGEME

NT 

KEPALA 

SEKOAH 

2 

ASMINAH, S.Pd 
793374564730

0072 
S1/PLB/2011 

WAKLIKELAS 

VII B, 

PENGELOLA 

PERPUS, GPK 

3 

MUNIFAH,S.Pd 
184874965130

0052 

S1/PEND.BH

S.INGGRIS/1

997 

WAKASEK 

4 

AMAR 

MA'RUF,S.Pd 

554476266220

0002 

S1/PEND.EK

ONOMI/2005 

SARPRAS,KESI

SWAAN 2, 

WALI KELAS 

VIII A 

5 
MILA 

SUSANTI,S.Pd 

945276466630

0023 

S1/PEND.BH

S.INDON/201

1 

GURU BIDANG 

STUDI 
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6 DWI 

SULISTYANING

SIH,A.Md,S.Pd 

375075966130

0032 
S1/PLB/2013 MANAGER ABK 

7 
ARIEF 

HIDAYAT,S.Pd 

614276066120

0033 

S1/FISIKA/20

13 

KURIKULUM 

1,WALI KELAS 

IX C 

8 MUH.KHOIRON 

ZAMRONI, 

S.Pd.I 

363576466520

0062 

S1/PEND.BH

S.ARAB/2008 

BENDAHARA 1, 

KESISWAAN 

9 INYANA DWI 

AGUSTIEN,S.Pd 

516175765930

0053 

S1/PEND.BIO

LOGI/2007 
BENDAHARA 2 

10 
Dra.Rr.HUDAYA 

SURATMI,S.Pd,

MM 

824173963930

0003 

S1/SEJARAH/

2009,S2/M.M/

SDM/SURAB

AYA 

GURU BIDANG 

STUDI 

11 WAHYU 

KARDIANA,S.P

d 

PROSES 

S1/PEND.MA

TEMATIKA/2

009 

KETENANGAA

N, WALI KELAS 

IX A 

12 
PANGKI 

ARDIANSYAH 
PROSES 

SEDANG S1 

PLB 

PEMBINA 

OSIS,WALI 

KELAS IX B 

13 
MOHAMAD 

TOYEP 
PROSES 

SEDANG S1 

PLB 

WALI KELAS 

VII A, GPK 

KELAS VII A 

14 MAHENDRA 

WIDODO,S.Pd 
PROSES 

S1/FPOK/201

2 
KURIKULUM 2 

15 
FINDA DWI 

PERMATAHATI 
PROSES 

S1 

MATEMATI

KA 

GURU BIDANG 

STUDI 

16 
FANI 

MEGASARI 
PROSES 

SEDANG S1 

PLB 

WALI KELAS 

VIII B, GPK 

KELAS IX 

17 
NOVIA 

SUSIANTI,S.Pd 
PROSES 

S1/PEND.BH

S.INDONESI

A/2012 

PEMBINA OSIS 

18 IDA FITRIA PROSES SEDANG S1 GURU BIDANG 
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RAHMA PUTRI BHS.INGGRI

S 

STUDI 

19 YOYOK 

MUJIONO 
PROSES SMP 

KARYAWAN 

TU 

20 SLAMET 

PURWANTO 
PROSES SMA KARYAWAN 

21 MUHAMMAD 

BAHRUL 
PROSES SMA KARYAWAN 

(Sumber data: dokumentasi di SMP Inklusi TPA Jember) 

6. Keadaan Siswa dan Siswi di Sekolah Menengah Pertama Inklusi 

TPA Jember 

a. Data siswa keseluruhan di SMP Inklusi TPA Jember 

Tabel 4.3 

No. Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. VII 14 8 22 

2. VIII 11 9 20 

3. IX 13 12 25 

Total 38 29 67 

(Sumber data: dokumentasi di SMP Inklusi TPA Jember) 

 

 

 

b. Data siswa ABK di SMP Inklusi TPA Jember 

Tabel 4.4 

No. Nama Kelas ABK 

1 Silvi Kusumawardani VII B Tunagrahita 

2 Sovia ayu V. VII B Tunagrahita 

3 Milla Afriza VII B Tunagrahita 

4 M. Robi VII B Tunadaksa 

5 M. Fikri Nur Akbar VIII B Tunanetra/low 

vision 

6 Indrawadi Bagus VIII B Tunagrahita dan 
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Rafianto Autis 

7 Reihan Iqbal Aufa VIII B Tunagrahita dan 

Autis 

8 M. Fanani Husein VIII B Tunagrahita 

9 M. Bahrul M. IX B Autis 

 

(Sumber data: dokumentasi di SMP Inklusi TPA Jember) 

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

 Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat dalam penelitian. Sebab, data inilah yang akan dianalisis sesuai 

dengan analisis teknik reflective thinking, sehingga dari data yang dianalisis 

tersebut akan menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. 

Oleh sebab itu, metode pengumpulan data  yang digunakan dalam 

penelitian ini, akan menyajikan tiga macam pengumpulan data yaitu 

observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kemudian diperkuat 

dengan data dari hasil wawancara. 

Sesuai dengan tiga metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mendeskripsikan mendeskripsikan metode pembelajaran team teaching 

dan metode tutorial pada ABK di Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA 

Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, SMP Inklusi 

TPA Jember merupakan salah satu sekolah umum yang berbasis inklusi atau 

sekolah yang memadukan antara antara anak berkebutuhan khusus dan anak 

normal.
3
 

                                                 
3 Observasi SMP Inklusi TPA Jember, tanggal 28 November 2016. 
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1. Metode pembelajaran team teaching pada anak berkebutuhan 

khusus di Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

Metode team teaching merupakan salah satu metode yang 

diterapkan di SMP inklusi TPA Jember, sejauh ini metode ini dipandang 

cukup efektif diterapkan di sekolah berbasis inklusi. Hal ini  Sesuai 

dengan hasil wawancara dengan guru yang mengajar di SMP Inklusi 

TPA Jember. 

Metode team teaching cukup efektif karena metode ini adalah 

metode mengajar dimana dalam satu kelas terdapat dua orang guru 

yang memiliki tugas masing-masing yaitu satu bertugas untuk 

menyampaikan materi sedangkan guru yang satu bertugas 

memantau siswa yang memerlukan bimbingan khusus.
4
 

 

Seperti halnya pernyataan diatas, Bu. Munifa selaku wakil kepala 

sekolah  juga berpendapat bahwa: 

Metode team teaching dipandang cukup efektif digunakan dalam 

proses KBM terlebih untuk sekolah yang berbasis inklusi, karena 

diharapkan siswa ABK dan siswa normal biasanya dapat belajar 

bersama, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa ABK serta 

dapat menumbuhkan rasa empati dan syukur pada siswa normal 

pada umumnya.
5
 

 

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pendapat Pak. Bambang 

wagiman selaku kepala sekolah di SMP Inklusi TPA Jember bahwa: 

Metode team teaching merupakan metode yang efektif bagi sekolah 

yang berbasis inklusi karena dengan metode ini siswa dapat menerima 

                                                 
4Amar Ma’ruf , wawancara, Patrang, 28 November 2015. 
5Munifah, wawancara, Patrang, 13 Januari 2016. 
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materi dengan maksimal baik siswa normal maupun siswa berkebutuhan 

khusus.
6
 

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode 

team teaching adalah salah satu metode pembelajaran PAI bagi siswa 

ABK dimana metode ini sangat efektif terutama bila digunakan pada 

sekolah yang berbasis inklusi seperti SMP Inklusi TPA Jember.  

Sekolah berbasis inklusi merupakan sekolah dimana siswa normal 

digabungkan dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya penanaman nilai-nilai positif bagi siswa ABK 

baik dari segi kognitif (pengetahuan) maupun sosial. Terlebih apabila 

menggunakan metode yang sesuai dengan karakter siswa ABK itu sendiri. 

Seperti dengan menggunakan metode team teaching karena dengan 

metode ini siswa yang berkebutuhan khusus yang biasanya cenderung 

cenderung menutup diri dalam segala hal terutama pada lingkungan 

sekitar dapat bersosialisasi dengan baik. 

Dengan adanya metode ini siswa ABK dapat berinteraksi secara 

langsung dengan siswa normal pada umumnya hal ini dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa ABK yang awalnya mereka 

merasa tersisihkan dengan ini mereka tidak lagi merasakannya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu. Fani selaku GPK  yang 

berada di SMP Inklusi TPA Jember sebagai berikut: 

Anak-anak yang memiliki kelainan itu biasanya dia memiliki sifat 

malu, pendiam dan metutup diri dari lingkungan sekitar karena 

                                                 
6 Bambang Wagiman, wawancara, Patrang 12 Maret 2016. 



 83 

mereka takut dikucilkan, dll, akan tetapi dengan di terapkannya 

sekolah berbasis inklusi dan menggunakan metode team teaching 

hal tersebut dapat di atasi karena sekarang mereka tak lagi menutup 

diri bahkan sekarang mereka dapat bersosialisai dengan baik 

bersama siswa-siswa lain sebaya mereka.
7
 

 

Begitu juga yang disampaikan oleh Pak. Pangki yang merupakan 

kordinator GPK di SMP Inklusi TPA Jember sebagai berikut: 

ABK itu cenderung memiliki sifat tertutup atau minder pada 

lingkungan sekitarnya, hal ini di karenakan  kelainan yang 

dimilikinya akan tetapi dengan adanya sekolah berbasis inklusi 

terutama dengan menggunakan metode team teaching ini sangat 

berdampak positif bagi mereka yang awalnya tertup kini dapat 

bersosialisai dengan anak-anak sebayanya serta lingkungan 

sosialnya.
8
 

 

Dari beberapa pendapat narasumber diatas tidak ada perbedaan 

sama sekali, akan tetapi pendapat tersebut saling melengkapi dan saling 

memperkuat, sehingga dapat diketahui bahwa metode team teaching di 

SMP Inklusi TPA Jember dapat berdampak positif bagi perkembangan 

siswa ABK baik dalam ranah kognitif maupun sosial. 

Dalam pelajaran PAI juga menerapkan metode team teaching 

seperti yang dijelaasskan oleh Bu. Asmina selaku guru PAI di SMP 

Inklusi TPA Jember. 

Pada saat pelajaran di kelas reguler ketika siswa ABK di 

gabungkan dengan siswa-siswa normal pada umumnya dengan 

menggunakan metode team teaching, biasanya siswa ABK duduk 

di bangku paling depan hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pengawasan guru terhadap siswa ABK itu sendiri, baik pengawasan 

dari guru mata pelajaran PAI ataupun GPK itu sendiri, serta agar 

siswa ABK lebih memahami apa yang di jelaskan oleh guru mata 

pelajaran di depan . hal ini tak luput dari pantauan GPK yang 

mendampingi siswa ABK tersebut  saat dikelas.
9
 

                                                 
7Fani Megasari  (GPK), wawancara, Patrang, 10 Maret 2016. 
8 Pangki  Ardiansyah (GPK), wawancara, 13 Januari 2016. 
9Asminah (Guru PAI), wawancara, Patrang, 12 Maret 2016. 
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Jadi sebelum pembelajaran PAI dimulai seorang guru mengatur 

posisi duduk siswa terlebih dahulu, biasanya siswa ABK duduk di 

barisan paling depan, hal ini bertujuan agar guru mata pelajaran dan guru 

pendamping dapat memantau siswa ABK tersebut. 

Bila sewaktu-waktu siswa ABK mengalami kesulitan belajar 

mereka langsung akan dibimbing oleh guru pendamping yang berada di 

kelas tersebut. Seperti bila siswa tidak memahami materi yang diberikan 

guru mata pelajaran PAI maka guru pendamping bertugas untuk 

memberikan bimbingan kepada siswa ABK tersebut. 

Dalam observasi yang dilakukan peneliti saat proses KBM 

(Kegiatan Belajar Mengajar), metode team teaching ini sangatlah efektif 

bila di terapkan di SMP Inklusi TPA Jember karena beberapa alasan: 

1. Siswa ABK dapat berinteraksi langsung bahkan belajar bersama 

dengan siswa normal pada umumnya. 

2. Menumbuhkan rasa empati pada siswa normal agar bisa saling 

tolong menolong serta selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah 

berikan pada setiap hambaNya. 

3. Pada metode team teaching ada 2 guru di dalam kelas yaitu guru 

mata pelajaran PAI dan guru pendamping siswa ABK. 

a. Guru mata pelajaran PAI bertugas menyampaikan materi pada 

semua siswa. 
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b. Guru pendamping bertugas mendampingi siswa ABK 

membimbing mereka apabila sewaktu-waktu tidak dapat 

mengerti/memahami materi yang telah di sampaikan oleh guru. 

Dengan demikian dapat diketahui kelebihan dan kekurangan 

penerapan metode team teaching dalam pembelajaran PAI pada siswa 

ABK. Kelebihan dari metode team teaching adalah siswa ABK tidak lagi 

menutup diri/minder karena keterbatasannya akan tetapi mereka dapat 

belajar bersama serta bersosialisasi dengan teman sebanyanya.  

Sedangkan kekurangannya adalah metode ini terkadang membuat 

siswa ABK tertinggal materi saat pembelajaran di kelas reguler hal ini di 

karenakan karena siswa ABK memiliki EQ yang berbeda dengan siswa 

normal pada umumnya, seperti ketika saat memahami pelajaran, menulis 

maupun saat mengerjakan tugas.
10

 

Berdasarkan teori dan data yang telah diperoleh dilapangan, maka 

dapat disimpulkan bahwa metode team teaching merupakan salah satu 

metode yang digunakan di SMP Inklusi TPA Jember, sebuah metode 

mengajar dimana dua orang guru atau lebih bekerja sama mengajar 

sekelompok murid. Sekelompok murid yang dimaksud ialah siswa normal 

dan siswa ABK. 

Jadi dalam satu kelas terdapat 2 guru yang memiliki tugas yang sama 

namun berbeda fungsinya yaitu guru mata pelajaran PAI dan guru 

pendamping, guru mata pelajaran ia bertugas menyampaikan materi 

                                                 
10Observasi, Strategi Pembelajaran team teaching, tanggal 27 April 2016. 
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sedangkan guru pendamping bertugas mengawasi dan memberikan 

bimbingan bila sewaktu-waktu siswa ABK menemukan kesulitan pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

Hal ini dilakukan karena SMP Inklusi TPA Jember merupakan 

sekolah berbasis inklusi yaitu sekolah yang menggabungkan antara siswa 

normal dengan siswa ABK. Dengan begitu diterapkanlah metode ini agar 

dua golongan siswa tersebut dapat memahami pelajaran dengan maksimal 

serta tetap dapat berinteraksi dengan baik. 

Dalam metode pembelajaran team teaching antara masing-masing 

siswa ABK tidak ada perbedaan pada saat proses KBM berlangsung di 

kelas requler karena semua siswa ABK memiliki hak yang sama dalam 

memperoleh bimbingan dan pembelajaran dari guru mata pelajaran PAI 

maupun guru pendamping khusus, mereka bersama-sama belajar di kelas 

reguler dengan siswa normal pada umumnya serta belajar bersama siswa 

ABK yang lain akan tetapi dalam proses KBM bila sewaktu-waktu siswa 

ABK memerlukan bimbingan karena kurang memahami penjelasan dari 

guru mata pelajaran PAI maka guru pendamping bertugas untuk 

memberikan bimbingan serta pengarahan terhadap siswa ABK tersebut. 

a. Metode team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran Al-

qur’an hadist 

Team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran Al-qur’an 

hadist biasanya dilakukan dengan cara guru menyampaikan materi 

pembelajaran terlebih dahulu kemudian, siswa diminta untuk 
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menghafalkan ayat-ayat Al-qur’an yaitu surat Al-an’am dari ayat 1-

10. Kemudian siswa dipanggil satu-satu untuk maju kedepan lalu 

menghafalkannya di depan siswa lainnya. 

Khusus siswa ABK, mereka hanya menghafalkan 5 ayat dari 

surat Al-an’am, sebelum dihafalkan mereka diminta maju kedepan 

dan guru memberikan penjelasan secara rinci kepada siswa ABK 

seperti dilatih dalam melafalkan ayat, membenarkan tajwid dan 

makhurijul huruf. Barulah kemudian siswa ABK menghafalkan ayat 

tersebut.
11

 

Jadi metode team teaching pada mata pelajaran Al-qur’an 

hadist menggunakan teknik ceramah dan hafalan seperti siswa 

diminta untuk menghafalkan ayat-ayat yang terdapat dalam materi 

tersebut seperti surat Al-an’am dan khusus siswa ABK mereka 

hanyalah menghafal 5 ayat hal ini dikarenakan disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan siswa ABK yang tidak sama dengan siswa 

normal pada umumnya serta siswa ABK diberikan bimbingan 

khusus dengan cara di minta oleh guru untuk maju kedepan dan di 

berikan penjelasan yang lebih rinci. 

b. Metode team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran mata 

akidah akhlak 

Metode team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran 

akidah akhlak di SMP Inklusi TPA Jember dilakukan dengan cara 

                                                 
11 Observasi proses pembelajaran team teaching Al-qur’an hadist, tanggal 27 Aprill 2016. 
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menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab yaitu, siswa 

dijelaskan terlebih dahulu mengenai iman kepada rasul, hal ini 

dijelaskan oleh guru secara rinci kemudian ketika siswa sudah 

memahami materi tersebut barulah guru menggunakan metode tanya 

jawab untuk menguji sejauh mana siswa tersebut memahami materi 

tentang iman kepada  rasul seperti: 

1) Apa yang dimaksud dengan pengertian iman? 

2) Mengapa kita harus beriman kepada rasul? 

Jadi metode team teaching yang digunakan pada ABK dalam 

mata pelajaran akidah akhlak ialah dengan menggunakan teknik 

ceramah dan tanya jawab hal ini dilakukan untuk memberikan 

pemahan yang lebih jelas kepada siswa serta untuk menguji sejauh 

mana tersebut dalam memahami materi yang telah dijelaskan oleh 

guru.
12

 

 

 

c. Metode team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran fiqh 

Metode team teaching dalam mata pelajaran fiqh di SMP Inklusi 

TPA Jember yaitu menggunakan beberapa teknik diantaranya 

ceramah, drill, tanya jawab dan demonstrasi. Pada tahap ini peneliti 

melihat dan menelaah proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

diterapkanlah salah satu pembelajaran yaitu dengan menggunakan 

                                                 
12 Observasi proses pembelajaran team teaching akidah akhlak, tanggal 03 Mei 2016. 
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metode team teaching ini terdapat beberapa  bab yang diterapkan, 

salah satunya yaitu Bab sholat jama’ dan qashar.
13

 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini terdapat kegiatan awal, 

inti dan kegiatan akhir/penutup pembelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan pada adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 

tempat duduk di sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Untuk siswa ABK duduk di meja paling depan, untuk 

mempermudah guru dalam mengawasi siswa ABK. 

b) Guru menyampaikan apersepsi atau menggali pengetahuan 

awal siswa tentang materi yang akan dibahas, yaitu bab 

sholat jama’ dan qashar. 

c) Memotivasi siswa mengenai pentingnya sholat jama’ dan 

qashar. 

 

2) Kegiatan inti 

Pada tahap inti pembelajaran meliputi: Eksplorasi, 

Elaborasi dan Konfirmasi 

a) Guru menyampaikan materi tentang pengertian, sebab-

sebab dan macam-macam sholat jama’ dan qashar, dengan 

                                                 
13 Observasi proses pembelajaran team teaching fiqh , tanggal 12 Maret 2016. 
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menggunakan beberapa teknik penyampaian pembelajaran 

yaitu sebagai berikut: 

(1) Teknik ceramah 

Teknik ini digunakan untuk memberikan 

penjelasan kepada siswa berkaitan dengan materi 

yang belum jelas (belum dimengerti oleh siswa) dari 

proses diskusi kelompok atau tanya jawab. 

(2) Teknik tanya jawab 

Teknik ini digunakan untuk merangsang siswa 

aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Dari 

metode ini siswa dapat menggali informasi sebanyak-

banyaknya dan mengkorfirmasi apa yang sudah 

diketahui. Bukan hanya siswa normal yang 

berkesempatan untuk bertanya namun siswa ABK 

juga diperbolehkan untuk bertanya sebagai tolak ukur 

sejauh mana mereka memahami sebuah materi yang 

telah di sampaikan oleh guru mata pelajaran maupun 

guru pendamping. 

(3) Teknik Drill/latihan 

Guru memberikan soal yang berkaitan dengan 

materi yang di pelajari seperti materi shalat, zakat, 

puasa dan haji. 

Contoh: Jelaskan pengertian shalat? 
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(4) Teknik Demonstrasi 

Teknik ini digunakan untuk materi 

pembelajaran pendidikan agama Islam/PAI yang 

dibutuhkan praktek langsung misalnya, praktek 

sholat, praktek wudhu’, praktek merawat jenazah, 

praktek manasik haji dan lain-lain.  

b) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. 

Setelah guru menyampaikan pertanyaan tesebut, siswa 

antusias sekali menjawab petanyaannya, meskipun ada 

jawaban-jawaban yang kurang tepat, tetapi guru tetap 

memberikan semangat atau berupa menghargaan, setelah 

itu guru mengklarifikasi jawaban yang benar.  

Kemudian guru memberikan kebebasan siswa untuk 

bertanya tentang materip pendidikan agama Islam yang 

masih kurang dimengerti, dan pertanyaan yang 

disampaikan siswa bervariasi. Ini menandakan bahwa 

keingintahuan peserta didik sangat besar terhadap materi 

keagamaan.  

Daya berpikir kritis dan kreatif siswa sudah 

ditanamkan dan sudah mulai dikembangkan meskipun tidak 

semua peserta didik yang belum bisa mengungkapkan 
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pertanyaan atau jawaban karena faktor tertentu, seperti rasa 

malu dan takut. 

3) Pada tahap akhir atau tahap penutup pembelajaran meliputi: 

a) Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai materi 

yang telah di jelaskan tadi. 

b) Guru memberikan motivasi agar semua siswa belajar 

dengan giat. 

4) Evaluasi  

Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setiap 

berakhirnya proses pembelajaran disebut juga dengan post tes. 

Tahapan evaluasi yang dilakukan pada mata pelajaran PAI 

dengan menggunakan metode team teaching ialah sebagai 

berikut: 

a) Guru memberikan sebuah tugas berupa soal-soal tentang 

materi Sholat Jama’ dan Qashar berupa soal-soal yang 

terdapat dalam Lembar Kerja Siswa (LKS).  

b) Guru memberikan waktu siswa dalam menjawab soal. 

c) Guru meminta siswa untuk menukarkan LKS mereka pada 

teman sebangkunya. 

d) Siswa di minta untuk menjawab soal sesuai dengan hasil 

pekerjaan hasil temannya (koreksi bersama). 

e) Guru memberikan reward kepada siswa yang dapat 

menjawab soal dengan benar berupa materi ataupun non 
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materi, seperti memberikan pujian dan nilai yang baik 

sebagai sarana untuk memotivasi siswa. 

f) Sebaliknya, guru memberikan panisman bagi siswa yang 

tidak mengerjakan tugas. 

d. Metode team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran sejarah 

kebudayaan islam 

Metode team teaching pada mata pelajaran sejarah kebudayaan 

Islam ialah dengan menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab 

hal ini dilakukan karena sejarah membutuhkan pemahaman yang 

lebih dan mendalam bila menggunakan teknik yang lain dipandang 

kurang efisien. 

Pada awalnya guru akan menjelaskan terlebih dahulu materi 

terkait periode abbasiyah kemudian ketika siswa sudah memahami 

materi tersebut maka guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas yang ada di LKS (Lembar Kegiatan Siswa) 

kemudian di kumpulkan dan dikoreksi bersama-sama. Khusus siswa 

ABK biasanya dalam mengerjakan tugas dibimbing oleh guru 

pendamping ABK yang ada dalam kelas kelas tersebut hal ini 

dilakukan agar siswa ABK lebih memahami maksud dari soal 

tersebut karena siswa ABK kebanyan memiliki tingkat pemahaman 

yang sedikit lemah di bandingkan dengan siswa normal pada 

umumnya. 
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Oleh sebab itu guru pendamping sangat berperan aktif dalam 

membimbing siswa ABK agar tidak tertinggal terlalu jauh siswa 

normal lainnya. seperti guru mengulang-ulang pertanyaan dan 

menerangkan kembali pokok-pokok pembahasan yang telah 

diterangkan oleh guru mata pelajaran sebelumnya agar mereka lebih 

memahaminya dan dapat menjawab tugas yang yang telah di berikan 

oleh guru mata pelajaran.
14

 

Jadi metode team teaching pada pelajaran sejarah kebudayaa 

Islam dapat menggunakan beberapa teknik penyampaian 

pembelajaran seperti ceramah, drill dan tanya jawab karena beberapa 

teknik ini dipandang cukup efektif bila diterapkan pada pelajaran 

sejarah kebudayaan Islam karena materi sejarah kebudayaan Islam 

memiliki materi yang sangat luas oleh sebab itu teknik ini cukup 

tepat untuk diaplikasikan, terlebih bila di terapkan di SMP  Inklusi 

TPA Jember. 

 

2. Metode pembelajaran tutorial pada anak berkebutuhan khusus di 

Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

  Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumya, 

bahwa metode pembelajaran tutorial adalah salah satu metode 

pembelajaran yang sangat efektif terutama bagi siswa yang memerlukan 

                                                 
14Observasi proses pembelajaran team teaching  sejarah kebudayaan Islam, tanggal 04 Mei 2016. 
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bimbingan khusus seperti anak berkebutuhan khusus di SMP Inklusi 

TPA Jember. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bu. Fani selaku GPK. 

Metode tutorial ialah sebuah metode dimana siswa ABK dibimbing 

secara langsung secara individual oleh guru pendamping khususnya, dan 

biasanya dilakukan di kelas khusus siswa ABK.
15

 

  Seperti halnya Bu. Fani, Pak. Pangki selaku kordinator GPK di 

SMP Inklusi TPA Jember juga memberikan pernyataan sebagai berikut: 

Metode tutorial adalah metode dimana seorang guru dapat 

memberikan bimbingan, pengarahan dan pembelajaran secara 

individual kepada siswa berkebutuhan khusus, hal ini biasanya  

dilakukan oleh guru pendamping khusus atau disebut (GPK) 

kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus.
16

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode tutorial adalah metode 

dimana seorang guru dapat memberikan bimbingan, pengarahan secara 

khusus atau individual kepada peserta didiknya yang di lakukan pada 

ruang khusus seperti kelas khusus ABK yang berada di SMP Inklusi TPA 

Jember. 

Sebelum memperoleh bimbingan khusus ABK biasanya di 

bedakan menjadi dua kelompok yaitu kategori ABK yang memiliki EQ 

tidak terlalu jauh dengan siswa pada umumnya dan sebaliknya, seperti 

yang di jelaskan oleh P. Pangki selaku guru pendamping khusus di  SMP 

Inklusi TPA Jember. 

ABK di kategorekan menjadi 2 kelompok yaitu ABK yang EQ 

nya masih bisa menjangkau anak normal pada uumnya hal ini 

biasanya ABK akan di letakkan pada kelas reguler hanya 

                                                 
15Fani Megasari (GPK), wawancara, Patrang, 10 Maret 2016. 
16Pangki Ardiansyah (GPK), wawancara, Patrang, 12 Maret 2016. 
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sewaktu-waktu bila ABK tersebut mengalami kesulitan belajar 

maka akan di tarik di kelas khusus kemudian di berikan 

pembelajaran secara terbimbing atau sering kita sebut sebagai 

metode tutorial, sedangakan untuk kategori siswa ABK yang 

sedikit memerlukan bimbingan yang extra biasanya akan di 

letakkan di kelas khusus terlebih dahulu, baru nantinya jika 

mereka di pandang sudah cukup mampu menguasai materi akan 

di pindahkan di kelas reguler.
17

 

 

Dalam strategi pembelajaran tutorial terdapat perbedaan cara 

mengajar guru terhadap siswa ABK karena dalam metode tutorial siswa 

ABK di SMP Inklusi TPA Jember diberikan bimbingan khusus secara 

individual di kelas khusus ABK dimana seorang GPK harus 

menyesuaikan cara pembelajaran yang akan diterapkan sesuai dengan 

tingkat kemampuan dan karakteristik siswa ABK itu sendiri. 

Dalam metode tutorial yang diterapkan di SMP inklusi TPA 

Jember terdapat beberapa teknik penyampaian pembelajaran  yang 

berbeda-beda karena disesuaikan dengan karakteristik siswa ABK 

tersebut. Seperti teknik ceramah, drill, demostrasi dan tanya jawab. 

Berikut adalah metode tutorial yang di terapkan pada siswa ABK di SMP 

inklusi TPA Jember sebagai berikut: 

a. Metode pembelajaran tutorial pada siswa tunanetra/low vision 

Tunanetra adalah anak yang mempunyai kekurangan secara 

indrawi, yakni indra penglihatan. Alat bantu mereka ketika belajar 

biasanya menggunakan huruf braille atau menggunakan kaca 

pembesar.  

                                                 
17Pangki Ardiansyah (GPK), wawancara, Patrang, 12 Maret 2016. 



 97 

Namun, di SMP Inklusi TPA Jember tidak menggunakan huruf 

braille sebagai alat bantu untuk belajar siswa tunatetra/low vision hal 

ini dikarenakan, Siswa tunatetra/low vision yang berada di SMP 

Inklusi TPA Jember tidak ingin menggunakannya walau pihak 

sekolah telah memfasilitasinya. Selain huruf braille pihak sekolah 

telah menyediakan kaca pembesar untuk mempermudah dalam 

memahami materi. 

Selain melihat dari pengalaman atau evaluasi dalam di tahun-

tahun sebelumnya di SMP Inklusi TPA Jember siswa yang 

dibiasakan dengan menggunakan huruf braille cenderung akan 

ketergantungan dengan penggunaan huruf braille yang 

mengakibatkan siswa tunanetra/low vision tersebut tidak bisa 

memahami serta menulis dengan huruf seperti pada umumnya.  

Hal inilah yang menjadi alasan SMP Inklusi TPA Jember tidak 

menggunakan huruf braille sebagai alat bantu bagi siswa 

tunanetra/low vision. Dari sejak itulah pihak sekolah hanya 

menggunakan teknik pengulangan sebagai salah satu pembelajaran 

bagi anak tunanetra. 

Oleh karena itu, seorang guru menggunakan teknik ceramah 

sebagai teknik penyampaian pembelajaran pada siswa tunanetra/low 

vision yang ada di SMP Inklusi TPA Jember. Hal ini dipilih karena 

siswa tunanetra/low vision hanya mengandalkan indra 
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pendengarannya sebagai acuan dalam memahami materi. Seperti 

yang dijelaskan Bu. Fani selaku GPK di kelas VII. 

Siswa yang tergolong ABK tunatetra/low vision biasanya pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, GPK dominan 

menggunakan metode ceramah hal ini dikarenakan siswa 

tunanetra/low vision kebanyakan mengandalkan indra 

pendengarannya sebagai cara mereka dalam memahami materi 

atau belajar.
18

 

 

Hal ini juga di perkuat dengan pernyataan P.Pangki GPK di 

kelas VIII dan merupakan kordinator GPK di SMP Inklusi TPA 

Jember. 

Biasanya dalam memberikan materi kepada siswa tunanetra 

saya lebih sering menggunakan metode ceramah karena hal 

tersebut merupakan cara yang efektif untuk anak tunanetra/low 

vision karena bila menggunakan ceramah mereka dapat 

menyimak secara mendalam serta memahami materi yang 

diterangkan oleh guru.
19

 

 

Oleh sebab itulah teknik penyampaian pembelajaran dengan 

ceramah menjadi teknik utama selain teknik drill, tanya jawab 

ataupun demonstrasi. Jadi guru mengulang-ulang materi tersebut, 

sampai siswa tersebut paham, seperti pengertian shalat yaang secara 

etimologi do’a dan secara istilah berarti beberapa ucapan dan 

perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam.  

Dalam metode tutorial yang di berikan pada siswa tunanetra 

(Low Vision) menggunakan teknik ceramah, tanya jawab dan teknik 

yang utama digunakan adalah pengulangan materi pelajaran 

(menyampaikan materi secara berulang-ulang) hal ini di karenakan 

                                                 
18 Fani  Megasari (GPK), wawancara, Patrang, 10 Maret 2016. 
19Pangki Ardiansyah (GPK), wawancara, Patrang, 12 Maret 2016. 
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siswa low vision kuat dalam indra pendengarannya selain itu dengan 

menggunakan huruf braille. Seperti observasi yang telah dilakukan 

peneliti.
20

 

1) Kegiatan awal  

a) GPK memanggil siswa ABK dalam ruangan khusus. 

b) GPK meminta siswa ABK membuka kembali catatan atau 

buku paket terkait materi yang telah ia pelajari sebelumnya. 

2) Kegiatan inti 

a) GPK memberikan bimbingan terkait materi yang telah 

disampaikan guru mata pelajaran di kelas reguler. 

b) GPK menanyakan pada siswa ABK materi mana yang 

belum ia kuasai. 

c) GPK memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan 

dan cara belajar siswa ABK tersebut seperti. 

Guru awalnya akan menjelaskan dengan 

menggunakan teknik ceramah terkait materi agar siswa 

tunanetra/low vision dapat memahaminya dipilihnya teknik 

penyampaian pembelajaran ini karena siswa tunanetra/low 

vision hanya mengandalkan indra pendengarannya sebagai 

sarana untuk mendapatkan informasi atau pembelajaran. 

Biasanya guru akan menerangkan materi tersebut 

secara berulang-ulang, barulah kemudian siswa diberikan 

                                                 
20 Observasi proses pembelajaran tutorial pada siswa tunanetra/low vision, tanggal 10 Maret 2016 



 100 

pertanyaan terkait materi tersebut untuk mengetahui sejauh 

mana siswa tersebut dapat menguasai materi yang telah di 

jelaskan oleh guru baik baik di kelas reguler maupun kelas 

khusus ABK. 

3) Kegiatan akhir  

a) GPK akan menjelasakan kembali terkait materi yang telah 

disampaikan sebelumnya. 

b) GPK memotivasi siswa ABK agar giat dalam belajar. 

Jadi metode tutorial yang digunakan di SMP Inklusi TPA 

Jember pada siswa ABK ialah dengan cara menggunakan teknik 

ceramah, drill, sedangkan teknik penyampaian pembelajaran yang 

utama adalah dengan menggunakan teknik ceramah dengan cara 

mengulang-ulang materi, hal ini dilakukan karena siswa 

tunanetra/low vision mengandalkan indra pendengarannya dalam 

memahami materi oleh sebab itu teknik ini dipandang cukup efektif 

untuk siswa tunanetra/low vision. 

 

b. Metode pembelajaran tutorial pada siswa tunadaksa 

Tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan pada 

tubuhnya yakni kelumpuhan. Untuk cara belajar mereka sama 

dengan anak normal pada umumnya. Seperti yang di jelaskan oleh 

Bu. Asminah selaku guru PAI di SMP Inklusi TPA Jember. 

Siswa yang tergolong dalam ABK tunadaksa proses 

pembelajaran mereka tidak terlalu di bedakan secara siknifikan 
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dengan siswa normal biasanya karena dalam aspek 

kemampuan (EQ) siswa tunadaksa sama seperti halnya anak 

normal pada umumnya, yang membedakan hanyalah bentuk 

fisik mereka.21 

 

Begitupula menurut P. Pangki selaku GPK  menjelaskan 

bahwa. Anak yang mengalami ketunadaksaan pada umumnya sama 

seperti halnya anak-anak normal, akan tetapi yang membedakan 

hanyalah kondisi fisiknya saja yang membedakan dengan anak-anak 

pada umumnya.
22

 

ABK (tunadaksa) yang berada di SMP Inklusi TPA Jember 

tergolong tunadaksa yang lebih dikarnakan “Celebral Plasy” yaitu 

mengalami kerusakan/kelainan otak yang menyebabkan 

kelumpuhan. Robbi adalah siswa yang mengalami celebral 

plasydalam kesehariannya ia menggunakan kursi roda, ia masuk 

pada kelas reguler, hanya saja karena siswa ini karena mengalami 

tunadaksa celebral plasy jadi mereka cenderung lambat dalam 

melakukan sesuatu seperti menulis, mengerjakan soal. Jadi biasanya 

masih memerlukan bantuan teman atau guru pendampingnya seperti 

ketika mengeluarkan buku, merapikan buku dll.
23

 Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

berikut
24

. 

1)   Kegiatan awal  

a) GPK memanggil siswa ABK dalam ruangan khusus. 

                                                 
21Asmina (Guru PAI), wawancara, Patrang, 12 Maret 2016. 
22Pangki Ardiansyah (GPK), wawancara, Patrang, 2 Mei 2016. 
23Observasi proses pembelajaran tutorial pada siswa tunadaksa , tanggal 02 Mei 2016. 
24Observasi proses pembelajaran tutorial pada siswa tunadaksa,  tanggal 12 Maret 2016 
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b) GPK meminta siswa ABK membuka kembali catatan atau 

buku paket terkait materi yang telah ia pelajari sebelumnya. 

2) Kegiatan inti 

a) GPK memberikan bimbingan terkait materi yang telah 

disampaikan guru mata pelajaran di kelas reguler. 

b) GPK menanyakan pada siswa ABK materi mana yang 

belum ia kuasai. 

c) GPK memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan 

dan cara belajar siswa ABK tersebut seperti: 

(1) GPK menjelaskan materi dengan menggunakan teknik 

ceramah untuk memberikan pemahaman kepada siswa 

tunadaksa tersebut. 

(2) Setelah siswa dipanng cukup memahami materi 

barulah siswa ditanya terkait materi yang telah 

dijelaskan guru, hal ini digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana siswa tersebut dapat memahami materi. 

(3) GPK memberikan tugas seperti tugas dalam LKS 

(Lebar kegiatan siswa). 

d) Kegiatan akhir  

(1) GPK akan menjelasakan kembali terkait materi yang 

telah disampaikan sebelumnya. 

(2) GPK memotivasi siswa ABK agar giat dalam belajar. 
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Jadi pada dasarnya metode tutorial yang digunakan pada siswa 

tunadaksa sama seperti siswa normal pada umumnya hanya saja 

dalam pembelajaran guru harus memberikan bimbingan yang lebih 

karena siswa tunadaksa bisanya lamban dalam menulis jadi perlunya 

bimbingan khusus dan kesabaran yang extra oleh seorang GPK agar 

siswa tersebut tidak tertinggal terlalu jauh oleh siswa lainnya. 

c. Metode pembelajaran tutorial pada siswa tunagrahita  

Tunagrahita adalah anak berkelainan mental disebut pula 

dengan terbelakang mental, lemah ingatan, biasanya keadaan dimana 

seorang anak memiliki EQ rendah, jadi biasanya seorang guru dalam 

menyampaikan materi dengan cara mereka bercerita, menggambar 

atau dengan perumpamaan hal ini dilakukan agar ABK tersebut lebih 

mudah memahami materi yang telah di sampaikan oleh guru.
25

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru GPK dan 

guru pendidikan agama Islam di SMP Inklusi TPA Jember yaitu Bu. 

Fani, beliau mengatakan bahwa: 

Pembelajaran PAI bagi anak tunagrahita membutuhkan 

ketelatenan, kesabaran dan keuletan yang lebih dari peserta 

didik lainnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan tunagrahita 

dalam memahami materi yang diakibatkan oleh rendahnya 

intelegensi yang dimilikinya yang menjadikan guru sebagai 

pusat sumber belajar yang utama bagi peserta didik.
26

 

 

Menurut Guru Pendamping Khusus (GPK), proses 

pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita membutuhkan 

                                                 
25Observasi proses pembelajaran tutorial pada siswa tunagrahita, tanggal, 12 Maret 2016. 
26Fani Megasari  (GBK), wawancara, Patrang, 10 Maret 2016. 
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pengulangan yang tidak hanya satu kali saja melainkan beberapa 

kali. Satu pokok bahasan dapat diulang hingga mencapai empat kali 

pertemuan. Hal ini disebabkan karena daya ingat siswa tunagrahita 

yang lemah. Sehingga guru selalu mengingatkan siswa dalam 

berbagai kesempatan bahkan dalam pembelajaran mata pelajaran lain 

(Bukan hanya mata pelajaran agama). 

Selain itu di SMP inklusi TPA Jember dalam pembelajaran 

PAI biasanya seorang guru menggunakan teknik ceramah, drill, 

tanya jawab seperti guru akan mengulang-ulang materi pelajaran saat 

menerangkan pada siswa karena siswa tunagrahita memiliki EQ 

rendah jadi mereka tergolong sangat sulit dalam memahami sebuah 

materi. 

Seorang GPK selain menggunakan beberapa teknik biasanya 

juga menyederhanakan materi agar hal tersebut dimaksudkan agar 

siswa tunagrahita lebih mudah memahami materi yang dijelaskan 

oleh guru, seperti halnya ketika pada Bab shalat:
27

 

a) Siswa normal diberi tugas melafalkan niat shalat asyar dan 

artinya? 

b) Siswa ABK diberi tugas menyebutkan roka’at yang ada dalam 

shalat asyar? 

                                                 
27 Observasi proses pembelajaran tutorial pada siswa tunagrahita, tanggal 12 Maret 2016. 
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Jadi pada intinya sama-sama membahas materi tentang 

shalat yaitu shalat asyar akan tetapi poit pertanyaannya berbeda 

karena sesuaikan pada tingkat kemampuan siswa ABK tersebut. 

Dari hasil wawancara dan observasi diatas, metode tutorial yang 

di dalamnya menggunakan teknik pengulangan sangatlah dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran PAI 

sehingga, peserta didik nantinya akan terbiasa mengaplikasikan 

materi dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Metode pembelajaran tutorial pada siswa autis 

Autis adalah gangguan perkembangan ditandai dengan  

gangguan  intelektual, kognitif, dan  interaksi sosial yang 

mengakibatkan hambatan perkembangan otak. Menurut keterangan 

Bu. Fani selaku guru pendamping. Anak autis itu tidak bisa ditebak 

terkadang semangat belajar kadangpula menunjukkan sikap acuh tak 

acuh hal ini dikarena keterbatasan yang mereka miliki. biasanya 

heboh sendiri dll.
28

 

Ananda Fanani merupakan salah satu siswa ABK di SMP 

inklusi yang tergolong dalam siswa berkebutuhan khusus autis dan 

tunagrahita, walaupun ia mempunyai keterbatasan mental namun 

dalam bacaan Al-Qur’an cukup lancar walaupun tetap konteks 

hafalan yang di berikan guru becarabeda dengan siswa normal pada 

umumnya, semisal bila anak normal wajib hafal 15 ayat maka siswa 

                                                 
28Pangki Ardiansyah (GPK), wawancara, Patrang, 02 Mei 2016. 
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ABK hanya diminta menghafal 10 ayat saja.
29

 Menurut keterangan 

ananda Fanani, selain saya belajar disekolah saya juga belajar Al-

qur’an di masjid daerah rumah bersama ustadz.
30

 

Biasanya anak berkebutuhan khusus autis cara belajar mereka 

dengan teknik hafalan karena daya ingatnya sangat tinggi jadi 

seorang guru akan mengulang-ulang materi hingga mereka hafal. 

Sama halnya yang di terapkan di SMP Inklusi TPA Jember, seorang 

guru pendamping juga menggunakan teknik ceramah, drill, tanya 

jawab sedangkan teknik penyampaian pembelajaran yang utama 

pada siswa autis ialah dengan cara mengulang-ulang materi yang ada 

atau hafalan. 

Metode tutorial pada siswa autis yaitu  dengan menggunakan 

teknik ceramah, tanya jawab, drill, demonstrasi dan yang menjadi 

teknik utama adalah menggunakan teknik hafalan. Seperti saat 

peneliti melakukan observasi.
31

 

1) Kegiatan awal  

a) GPK memanggil siswa ABK dalam ruangan khusus. 

b) GPK meminta siswa ABK membuka kembali catatan atau 

buku paket terkait materi yang telah ia pelajari sebelumnya. 

2) Kegiatan inti 

a) GPK memberikan bimbingan terkait materi yang telah 

disampaikan guru mata pelajaran di kelas reguler. 

                                                 
29Observasi proses pembelajaran tutorial pada siswa autis, tanggal 27 April 2016. 
30M. Fanani Husain (Autis & Tunagrahita), wawancara, Patrang, 27 April 2016. 
31Observasi proses pembelajaran tutorial pada siswa autis, tanggal, 04 Mei 2016. 
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b) GPK menanyakan pada siswa ABK materi mana yang 

belum ia kuasai. 

c) GPK memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan 

dan cara belajar siswa ABK tersebut seperti 

Guru awalnya akan menjelaskan dengan 

menggunakan teknik ceramah terkait materi agar siswa 

memahami materi denagn lebih rinci dan jelas. Akan tetapi 

untuk siswa autis lebih dominan GPK menggunakan teknik 

hafalan hal ini dikarenakan siswa autis memeliki daya ingat 

yang relatif tinggi oleh sebab itu GPK memilih 

menggunakan metode hafalan. 

d) Kegiatan akhir  

(1) GPK akan menjelasakan kembali terkait materi yang 

telah disampaikan sebelumnya. 

(2) GPK memotivasi siswa ABK agar giat dalam belajar. 

Jadi metode tutorial pada siswa autis yaitu menggunakan teknik 

hafalan namun sebelumnya guru menggunakan teknik ceramah 

barulah kemudian siswa diminta untuk menghafalkan poit-point 

terkait materi tersebut, hal ini dilakukan karena  siswa autis memiliki 

daya ingat yang sangat kuat. 

3. Evaluasi Pendidikan Agama Islam di SMP Inklusi TPA Jember 
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Evaluasi yang di gunakan di SMP Inklusi TPA Jember adalah di 

lihat dari hasil tes tulis atau Akan tetapi perbedaannya terletak pada 

sistem pembuatan soal dan penilainnya, ada 2 kategori soal yaitu: 

a. Soal untuk anak normal yang dibuat oleh guru mata pelajaran. 

b. Soal berikutnya diberikan pada siswa ABK yang dibuat oleh GPK. 

Hal ini dipertegas dengan keteragan Bu. Asminah selaku guru di 

SMP Inklusi TPA Jember. 

Soal yang diberikan guru mata pelajaran PAI pada siswa ABK 

tidak terlalu berbeda dengan soal yang di berikan pada siswa 

normal, hal ini di karenakan siswa yang berada di kelas reguler 

memiliki EQ yang tidak terlalu jauh deingan siswa normal pada 

umumnya, oleh karena itu untuk evaluasi pembelajaranpun tidak 

berbeda, bila ada yang berbeda mungkin hanya terletak pada 

gradenya.
32

 

 

Selain melakukan evaluasi berupa tes tulis GPK biasanya 

memberikan tes lisan dengan cara menanyakan pada siswa ABK terkait 

materi yang telah mereka pelajari selama ini hal ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa tersebut. 

Untuk pelajaran PAI biasanya siswa ABK dan normal pada kelas 

reguler tidak di bedakan terlalu jauh dengan siswa normal pada 

kelas reguler  seperti saat praktek shalat, menghafal hadist dll, 

dan untuk segi penilaiannya bila siswa ABK yang memiliki EQ 

sama seperti siswa normal pada umumnya maka penilaiannya di 

samakan dengan siswa normal akan tetapi untuk ABK yang 

kemamuannya sedikit di bawahnya maka penelaiannya di ikutkan 

dengan penilaian khusus ABK.
33

 

 

a. Evaluasi metode team teaching pada anak berkebutuhan khusus 

di Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember 

                                                 
32Asfinah (Guru PAI), wawancara, Patrang, 12 Maret 2016. 
33Pangki Ardiansyah , wawncara, Patrang, 02 Mei 2016. 
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Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setiap berakhirnya 

proses pembelajaran disebut juga dengan post tes. Tahapan evaluasi 

yang dilakukan pada mata pelajaran PAI dengan menggunakan 

metode team teaching ialah sebagai berikut: 

a. Guru memberikan sebuah tugas berupa soal-soal tentang materi 

Sholat Jama’ dan Qashar berupa soal-soal yang terdapat dalam 

Lembar Kerja Siswa (LKS).  

b. Guru memberikan waktu siswa dalam menjawab soal. 

c. Guru meminta siswa untuk menukarkan LKS mereka pada 

teman sebangkunya. 

d. Siswa di minta untuk menjawab soal sesuai dengan hasil 

pekerjaan hasil temannya (koreksi bersama). 

e. Guru memberikan reward kepada siswa yang dapat menjawab 

soal dengan benar berupa materi ataupun non materi, seperti 

memberikan pujian dan nilai yang baik sebagai sarana untuk 

memotivasi siswa. 

f. Sebaliknya, guru memberikan panisman bagi siswa yang tidak 

mengerjakan tugas. 

b. Evaluasi metode tutorial pada anak berkebutuhan khusus di 

Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember 

Tehnik evaluasi yang digunakan di SMP Inklusi TPA Jember 

bila menggunakan metode tutorial ialah dengan cara pada saat guru 

telah selesai melakukan bimbingan biasanya guru pendamping 
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khusus akan menanyakan kembali kepada siswa ABK terkait materi 

yang telah dijelaskan oleh GPK sebelumya. 

Hal ini dilakukan untuk menguji serta mengetahui sejauh mana 

siswa ABK tersebut memahami materi, agar nantinya diharapkan 

mereka dapat memahami materi bukan hanya disekolah saja akan 

tetapi dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada dasarnya untuk kurikulum sama SK dan KD nya antara 

siswa ABK dan siswa normal akan tetapi perbedaannya hanya 

terletak pada indikatornya, bila siswa normal indikatornya lebih rinci 

sedangkan pada siswa ABK indikatornya hanya mencakup pont-

point dari materi tersebut. Grade nya sedikit diturunkan. 

Selain mendapatkan pembelajaran di kelas biasanya setiap hari 

selasa semua siswa-siswi SMP Inklusi TPA Jember akan melakukan 

kegiatan shalat berjam’ah dhuhur baik siswa yang normal ataupun 

siswa ABK semua di wajibkan mengikuti kegiatan keagamaan ini, 

dengan adanya kegiatan ini biasanya GPK dapat memantau materi 

agama seperti shalat dapat mereka kuasai dengan baik dan benar atau 

sebaliknya. Dan di harapkan nantinya siswa ABK dapat menerapkan 

nilai-nilai yang telah ditanamkan di sekolah dalam kehidupan sehari-

hari. 

Menurut keterangan orangtua siswa ABK yang berada di SMP 

Inklusi TPA Jember. ABK yang di sekolahkan pada sekolah yang 

berbasis inklusi sangatlah berdampak positif pada perkembangan 
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siswa ABK itu sendiri. Yang lebih tepatnya dijelaskan sebagai 

berikut. 

Semenjak anak saya disekolahkan pada sekolah yang berbasis 

inklusi perkembangannya baik terutama dalam hal sosial, 

biasanya anak berkebutuhan khusus cenderung menutup diri 

dari lingkungan sosialnya akan tetapi berbeda anak saya malah 

sangan aktif di lingkungan sosialnya seperti dia sempat 

mengaji di masjid yang berada di lingkungan sekitar. Karena di 

sekolah sudah di tanamkan nilai-nilai yang positif seperti 

shalat itu hukumnya wajib, mereka melakukannya dalam 

kehidupan sehari-hari, selain belajar di sekolah juga di berikan 

bimbingan di rumah.
34

 

 

Jadi evaluasi pembelajaran untuk siswa ABK bukan hanya bisa 

di sekolah akan tetapi juga aplikasi di rumah serta peran orang tua 

yang tetap membimbingnya agar pengetahuan yang telah ia peroleh 

disekolah dapat di kuasai dengan baik. 

Pada  dasarnya pembelajaran yang diberikan kepada siswa 

normal dan siswa ABK sama akan tetapi bedanya hanya terdapat 

pada indikator dan greadnya saja sesuai dengan pernyataan Bu. 

Asmina selaku guru PAI di SMP Inklusi TPA Jember. 

Pembelajaran untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus dan 

anak normal biasanya sama akan tetapi perbedaannya hanya 

terletak pada grade/pencapaiannya, bila anak normal pada 

umumnya sesuai seperti di kebanyakan sekolah akan tetapi 

pada anak berkebutuhan khusus grednya di terunkan dari nilai 

anak normal biasanya jadi untuk pembelajaran pada anak 

berkebutuhan khusus tidak di jelaskan terlalu rinci hanya di 

terangkan pada point-pointnya saja sesuai dengan metode 

pembelajaran dan EQ yang meraka miliki.
35

 

 

                                                 
34Didin wulandari (Orang tua Reihan), wawancara, Patrang, 03 Mei 2106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
35 Asminah (Guru PAI), wawancara, Patrang, 12 Maret 2016. 
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Siswa ABK di SMP Inklusi TPA Jember biasanya selain 

mereka dapat bimbingan dari GPK saat jam sekolah, mereka juga 

mendapatkan tambahan pelajaran atau les untuk memberikan materi 

tambahan agar mereka tidak tertinggal dengan siswa di kelas reguler 

atau siswa normal pada umumnya. 

Berdasarkan teori dan data yang telah diperoleh dilapangan, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode tutorial adalah 

metode dimana seorang guru memberikan bimbingan, pengarahan 

secara individual kepada siswa dalam hal ini ialah siswa yang 

memerlukan bimbingan khusus atau ABK, karena siswa ABK 

memiliki cara belajar yang berbeda dengan siswa normal pada 

umumnya. Seperti metode pembelajaran bagi tunagrahita, tunanetra, 

tunadaksa maupun autissemua metode belajarnya berfariasi dan 

berbeda-beda disesuaikan dengan karakteristik ABK itu sendiri. 

Biasanya, dalam pelaksanaannya sewaktu-waktu siswa akan di 

panggil dari kelas reguler ke kelas khusus ABK, lalu Guru 

Pendamping Khusus (GPK) akan menanyakan materi-materi yang 

telah ia pelajari selama di kelas reguler. 

Apabila dari materi yang telah ia terima di kelas reguler 

terdapat beberapa materi yang belum ia kuasai maka GPK akan 

memberikan bimbingan secara khusus hingga siswa ABK tersebut 

dapat memahaminya dengan baik. Bimbingan khusus ini biasanya 

dilakukan setiap hari senin sampai rabu mepulang sekolah. 
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Namun untuk kategori ABK yang sangat memerlukan 

bimbingan extra biasanya ia akan lebih sering berada di kelas khusus 

ABK dibandingkan dengan kelas reguler yang berisi siswa normal 

dan siswa ABK. Hal ini dikarena siswa tersebut masih sangat 

memerlukan bimbingan sebelum siswa tersebut masuk pada kelas 

reguler. 

     Tabel 4.5 

Matrik Temuan Penelitian pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah 

Menengah Pertama Inklusi TPA Jember Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Fokus Komponen Temuan 

1. Metode 

pembelajaran 

team teaching 

pada Anak 

Berkebutuhan 

Khusus (ABK) di 

Sekolah 

Menengah 

Pertama Inklusi 

TPA Jember 

Tahun Pelajaran 

2015/2016 

 

a. Metode team 

teaching pada 

siswa ABK 

dalam pelajaran 

Al-qur’an hadist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru mata pelajaran 

menyampaikan materi dengan 

menggunakan teknik ceramah 

setelah itu meminta siswa 

untuk menghafal ayat atau 

hadist terkait dengan materi, 

sedangkan Siswa ABK 

dipanggil untuk maju kedepan 

dan diberikan bimbingan oleh 

guru pendamping seperti 

tentang cara melafalkan ayat-

ayat Al-qur’an dan 

memberikan pemahaman 

tentang hukum tajwid, 

makhorijul huruf, baru 

kemudian meminta mereka 

untuk menghafalkan ayat atau 

hadistnya. 
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b. Metode team 

teaching pada 

siswa ABK 

dalam pelajaran 

akidah akhlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Metode team 

teaching pada 

siswa ABK 

dalam pelajaran 

 

 

 

Metode team teaching yang 

dilakukan di SMP Inklusi TPA 

Jember pada pelajaran akidah 

akhlak yaitu dengan 

menggunakan teknik ceramah, 

dan tanya jawab seperti guru 

menjelaskan terlebih dahulu 

materi terkait akhlak terpuji 

dan tercela kemudian guru 

memberikan pertanyaan 

kepada siswa untuk 

mengetahui sejauh manaa 

siswa tersebut menguasai 

materi yang telah diterangkan 

oleh guru. 

 

 

SMP Inklusi TPA Jember 

dalam pelajaran fiqh 

meenggunakan teknik 

ceramah, demonstrasi, drill dll 
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fiqh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Metode team 

teaching pada 

siswa ABK 

dalam pelajaran 

sejarah 

kebudayaan 

Islam 

seperti awalnya guru 

menjelaskan materi tentang 

shalat jama’ dan qasar maka 

terlebih dahulu guru 

menjelaskannya pada siswa 

dengan rinci kemudian guru 

memberikan contoh/tata cara 

shalat dengan benar barulah 

kemudian guru meminta siswa 

untuk mempraktekkannya 

dengan bimbingan guru mata 

pelajaran dan guru 

pendamping. 

 

Guru menjelaskan materi 

terlebih dahulu materi periode 

hijrah nabi muhammad SAW 

ke madinah, kemudian guru 

memberikan tugas kepada 

siswa untuk mengerjakan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 

Dalam hal ini guru mata 

pelajaran yang menjelaskan 
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dan guru pendamping 

memberikan pemahaman 

kepada siswa ABK secara 

terbimbing. 

2. Metode 

pembelajaran 

tutorial pada 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus (ABK) di 

Sekolah 

Menengah 

Pertama Inklusi 

TPA Jember 

Tahun Pelajaran 

2015/2016 

 

a. Metode 

pembelajaran 

tutorial pada 

siswa 

tunanetra/low 

vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Metode 

Metode tutorial yang 

digunakan di SMP Inklusi TPA 

Jember pada siswa ABK ialah 

dengan cara menggunakan 

teknik ceramah, drill 

sedangkan teknik yang utama 

digunakan adalah dengan 

menggunakan teknik ceramah 

dengan cara mengulang-ulang 

materi, hal ini dilakukan 

karena siswa tunanetra/low 

vision mengandalkan 

pendengarannya dalam 

memahami materi oleh sebab 

itu metode ini dipandang cukup 

efektif untuk siswa 

tunanetra/low vision. 

 

Pada dasarnya teknik dalam 
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pembelajaran 

tutorial pada 

siswa tunadaksa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Metode 

pembelajaran 

tutorial pada 

siswa 

tunagrahita 

 

 

 

 

 

 

metode tutorial yang 

digunakan pada siswa 

tunadaksa sama seperti siswa 

normal pada umumnya, hanya 

saja dalam pembelajaran guru 

harus memberikan bimbingan 

yang tebih karena siswa 

tunadaksa karena bisanya 

mereka lamban dalam menulis 

jadi perlunya bimbingan 

khusus oleh seorang GPK. 

 

Seorang GPK biasanya selain 

menyederhanakan materi agar 

mereka lebih mudah 

memahaminya, seperti halnya 

ketika pada Bab shalat seperti 

Siswa ABK diberi tugas 

menyebutkan roka’at yang ada 

dalam shalat asyar? 

Pada intinya sama-sama 

membahas materi tentang 

shalat yaitu shalat asyar akan 
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d. Metode 

pembelajaran 

tutorial pada 

siswa autis 

tetapi poit pertanyaannya 

berbeda karena sesuaikan pada 

tingkat kemampuan siswa 

ABK tersebut. 

 

Metode tutorial pada siswa 

autis yaitu menggunakan 

teknik hafalan namun 

sebelumnya guru 

menggunakan teknik ceramah 

barulah kemudian siswa 

diminta untuk menghafalkan 

poit-point terkait materi 

tersebut, hal ini dilakukan 

karena  siswa autis memiliki 

daya ingat yang sangat kuat. 

(Sumber data: Hasil Analisis Data) 

 

 

 

C. Pembahasan Temuan 

1. Metode pembelajaran team teaching pada anak berkebutuhan 

khusus di Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 
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Metode team teaching adalah metode mengajar dengan cara 

menyajikan bahan pelajaran dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih 

kepada kelompok pelajar untuk mencapai tujuan pengajaran.
36

 Dengan 

metode ini guru dapat secara bersama-sama mengajar, membimbing, 

membantu siswa untuk membahas, merumuskan dan menyelesaikan 

masalah.
37

 

Selain itu metode ini dipilih karena sesuaikan dengan kondisi 

sekolah yang merupakan sekolah berbasis inklusi. Dengan metode ini di 

harapkan nantinya dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak 

berkebutuhan khusus, agar mereka dapat bersosialisasi dengan teman 

sebaya mereka seperti halnya anak-anak pada umumnya. 

Sebelum pembelajaran dimulai biasanya guru mata pelajaran akan 

memberikan pemahaman kepada anak-anak normal bahwasannya apabila 

saat pembelajaran sudah mereka harus tetap fokus dengan pelajaran 

walau sewaktu-waktu siswa ABK ramai atau membuat gaduh di kelas, 

akan tetapi harus tetap saling tolong menolong seperti apabila siswa 

ABK merasa kesulitan maka siswa normal dapat membantunya.
38

 

Seperti ketika berada di kelas reguler siswa ABK di gabungkan 

dengan siswa normal pada umumnya dengan menggunakan metode team 

teaching, biasanya siswa ABK duduk di bangku paling depan hal ini 

dilakukan untuk mempermudah pengawasan guru terhadap siswa ABK 

                                                 
36Abu Ahmadi,dkk, Strategi Belajar Mengajar ( Bandung: Pustaka Setia, 1997),  67. 
37Sutratinah Tirtonegoro, Anak Super Normal dan Pendidikannya (Jakarta: PT Bumi Aksara. 

2006), 123. 
38Observasi , SMP Inklusi TPA Jember, tanggal 12 Maret  2016. 
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itu sendiri, baik pengawasan dari guru mata pelajaran PAI ataupun guru 

pendamping itu sendiri, serta agar siswa ABK lebih memahami apa yang 

di jelaskan oleh guru mata pelajaran di depan. Hal ini tak luput dari 

pantauan guru pendamping yang mendampingi siswa ABK tersebut  saat 

dikelas.
39

 

Hal ini dikarenakan mereka cenderung menutup diri dari 

lingkungannya, bahkan enggan untuk bersosialisasi, akan tetapi dengan 

di terapkannya metode team teaching ini mereka dapat belajar bersama, 

bersosialisasi dengan teman sebayanya serta dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri pada ABK itu sendiri. Selain itu hal ini juga dapat 

berdampak positif bagi siswa normal pada umumnya karena mereka 

dibiasakan dengan nilai-nilai rasa toleransi, empati, dan lebih banyak 

bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan padanya. 

Jadi metode team teaching ini adalah sebuah metode dimana 

dalam sesatu kelas terdapat 2 guru atau lebih yang memiliki tugasnya 

masing-masing, bila di Sekolah Menengah Inklusi TPA Jember dalam 

satu kelas terdapat 2 guru yang pertama merupakan guru mata pelajaran 

dan yang satunya merupakan guru pendamping ABK yang bertugas 

untuk mendampingi dan mengawasi siswa ABK dalam proses belajar. 

Sedangkan, metode team teaching yang di terapkan di SMP 

Inklusi TPA Jember adalah menggunakan metode team teaching yang 

                                                 
39Observasi, SMP Inklusi TPA Jember, tanggal  02 Mei 2016. 
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berbentuk semi team teaching yaitu satu mata pelajaran disajikan oleh 

sejumlah guru dengan mendesain siswa secara berkelompok.
40

 

Jadi dalam satu kelas ada dua guru yaitu satu guru mata pelajaran 

dan satu guru pendamping untuk siswa berkebutuhan khusus atau sering 

di sebut dengan GPK. Tugas masing guru pada umumnya sama hanya 

saja pada guru mata pelajaran bertugas menyampaikan materi pada 

seluruh siswa yang ada di kelas tersebut akan tapi berbeda dengan guru 

pendamping ia bertugas memantau serta membimbing khusus siswa-

siswi yang memiliki kebutuhan khusus saja.
41

 

Seperti hanya bila siswa ABK mengalami kesulitan dalam 

menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran, 

maka guru pendampinglah yang bertugas membimbing ABK tersebut 

dalam memahami materi baik ketika dalam kelas reguler maupun kelas 

khusus. 

Hal ini dilakukan karena biasanya EQ dan daya tangkap serta 

daya serap anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya 

berbeda, bilamana anak berkebutuhan khusus mereka biasanya memiliki 

cara belajar yang berbeda-beda antara anak ABK satu dengan ABK yang 

lain terlebih denga anak normal pada umumnya. Jadi anak berkebutuhan 

khusus saat dalam kelas di bimbing dengan guru pendamping mereka 

masing-masing. 

                                                 
40Abu Ahmadi,dkk, Strategi Belajar Mengajar ( Bandung: Pustaka Setia, 1997), 67. 
41Observasi,  SMP Inklusi TPA Jember, tanggal 27 Maret  2016. 
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ABK yang berada di dalam kelas reguler biasaya adalah ABK 

yang tidak terlalu parah yang EQ mereka tak terlalu jauh dengan EQ 

anak normal lainnya. Akan tetapi terkadang mereka masih terus di pantau 

oleh GPK masing-masing, berbeda dengan ABK yang bisa dikatakan 

membutuhkan bimbingan yanng exrta, biasanya mereka tidak terlalu 

sering di masukkan di kelas reguler akan tetapi di kelas khusus sampai 

mereka dapat memahami materi-materi yang ada di kelas reguler. 

a. Metode team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran Al-

qur’an hadist 

Pembelajaran Al-qur’an hadist ialah salah satu pelajaran 

dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan merupakan mata 

pelajaran yang sangat penting karena di dalamnya membahas tentang 

hukum bacaan tajwid, makhorijul huruf serta mengkaji ayat-ayat al-

qur’an dan hadist. 

Metode team teaching pada mata pelajaran al-qur’an hadist 

dengan menggunakan tehnik ceramah, drill dan hafalan, namun lebih 

ditekankan pada tehnik ceramah dan hafalan karena selain dapat 

memberikan pemahaman yang lebih juga dapat mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terkait materi yang telah dijelaskan oleh guru.  

Jadi dengan diterapkannya metode team teaching pada mata 

pelajaran PAI khususnya Al-qur’an hadist menggunakan beberapa 

tehnik penyampaian pembelajaran seperti ceramah, drill dan hafalan 
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diharapkan nantinya siswa dapat memahami ayat atau hadist-hadist 

serta dapat membaca al-qur’an dengan baik dan benar. 

b. Metode  team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran akidah 

akhlaq 

Pelajaran akidah akhlaq merupakan salah satu komponen 

yang terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di 

dalamnya membahas terkait syari’at-syari’at Islam yaitu tentang 

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

membahas tentang akhlak terpuji, tercela dll. 

Sedangkan metode team teaching pada siswa ABK dalam 

pelajaran akidah akhlak ialah menggunakan tehnik ceramah dan 

tanya jawab karena dengan menggunakan dua tehnik ini pesan dan 

informasi dapat diterima dengan baik karena dapat menyajikan 

materi pelajaran secara luas serta guru dapat mengontrol keadaan 

siswa dalam kelas baik guru mata pelajaran maupun guru 

pendamping. 

Jadi metode team teaching yang dilakukan di SMP Inklusi 

TPA Jember pada pelajaran akidah akhlak menggunakan tehnik 

penyampaian pembelajaran ceramah dan tanya jawab karena dengan 

menggunakan dua metode tersebut siswa dapat lebih memahami 

materi yang dijelaskan oleh guru, selain itu guru juga dapat 

mengetahui sejauh mana materi pelajran yang dikuasai siswa. 

c. Metode  team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran fiqh 
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Pelajaran fiqh merupakan salah satu komponen dalam mata 

pelajaran pendidikan agama Islam, pembahasan yang terdapat dalam 

fiqh merupakan pembahasan yang berhubungan dengan hukum-

hukum syariat terkait dengan masalah ibadah, mu’amalah, 

munakahat, udhiyah dll. 

Sedangkan metode team teaching pada pelajaran fiqh yaitu 

dengan menggunakan tehnik ceramah, tanya jawab, driil serta 

demonstrasi. Hal ini dipilih karena dengan menggunakan beberapa 

tehnik penyampaian pembelajaran tersebut siswa nantinya 

diharapkan dapat menguasai materi dengan sepenuhnya. 

Seperti halnya, menggunakan tehnik demonstrasi yaitu tehnik 

penyajian pelajaran dengan cara memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa tentang proses, situasi atau benda 

tertentu.
42

 Seperti guru terlebih dahulu mencontohkan tata cara 

berwudhu’ kemudian siswa diminta mempraktekkannya.  

Hal ini dilakukan karena bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang lebih kepada siswa agar siswa bukan hanya dapat 

memahami materinya saja akan tetapi juga dapat mempraktekannya 

dengan baik yang nantinya dapat mereka aplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Jadi metode team teaching pada pelajaran fiqh mencakup 

semua metode untuk pendidikan agama islam karena pelajaran fiqh 

                                                 
42 Sarwan. Belajar dan Pembelajaran (Jember: 2013. STAIN Jember Press), 96. 
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bukan hanya memerlukan pemahaman semata namun juga 

membutuhkan pengetahuan yang real (nyata) yaitu seperti dengan 

menggunakan tehnik demonstrasi. 

d. Metode  team teaching pada siswa ABK dalam pelajaran sejarah 

kebudiaan Islam  

Sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu pembahasan 

dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan didalamnya 

membahas tentang sejarah-sejarah yang berkaitan tentang agama 

Islam seperti sejarah nabi, rosul dan masa kejayaan islam dll. 

Biasanya SMP Inklusi TPA Jember bila menggunakan 

metode team teaching yaitu dipadukan dengan menggunakan teknik 

ceramah hal ini dilakukan karena teknik ceramah dapat menyajikan 

materi yang banyak serta dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-

pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. 

Jadi dalam metode team teaching ini dapat menggunakan 

beberapa teknik penyampaian pembelajaran seperti tanya jawab, 

drill, akan tetapi lebih banyak menggunakan teknik ceramah karena 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini mempunyai banyak materi 

dan bila menggunakan teknik ceramah maka semua materi tersebut 

dapat tersampaikan dengan semua secara rinci dan jelas karena 

metode ini bersifat teacher center. 
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2. Metode pembelajaran tutorial pada Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) di Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember Tahun 

Pelajaran 2015/2016.   

Metode tutorial adalah sebuah metode pembelajaran yang mana 

guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa secara individual.
43

 

Dengan metode ini siswa dapat mengkonsultasikan masalah-masalah dan 

kemajuan yang ditemui siswa secara priodik.
44

 

Bisa tutorial juga diartikan sebagai suatu proses pengelolaan 

pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang 

diberikan/dilakukan oleh guru kepada siswa baik secara perorangan atau 

kelompok kecil siswa, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih jelas sesuai dengan kemampuan siswa ABK itu sendiri, taraf 

belajar yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa, guru 

membimbing secara individual. 

Selain itu metode tutorial merupakan metode yang sangat khas 

dalam pembelajaran PAI bagi siswa ABK metode ini cukup efektif bila 

di terapkan untuk sekolah khusus ataupun sekolah yang berbasis inklusi, 

dimana seorang peserta siswa harus mendapatkan perhatian lebih dari 

guru. 

Jadi penggunaan metode tutorial ini dilakukan untuk memberikan 

bimbingan secara individual kepada setiap siswa ABK agar mereka dapat 

                                                 
43Abdurrahman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Humaniora, 2008), 

78. 
44Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011), 164. 



 127 

memahami pelajaran lebih jelas sesuai dengan tingkat kemampuan yang 

masing-masing siswa.  

Hal ini pula yang menjadi alasan di terapkannya metode tutorial di 

SMP Inklusi TPA Jember karena siswa ABK yang kurang memahami 

materi saat berada di kelas reguler maka siswa akan ditarik di kelas 

khusus kemudian akan diberikan bimbingan khusus oleh GPK mereka 

masing-masing. 

Sedangkan metode yang seringkali diterapkan dalam pembelajaran 

ABK dalam semua jenis ialah metode ceramah, demonstrasi, drill dan 

tanya jawab, hal ini dilakukan karena rata-rata siswa ABK dapat 

memahami metode ini dan biasanya selain menerapkan sesuai gaya 

belajar mereka metode-metode tersebut dipandang sangat efektif untuk 

membantu meningkatkan potesi dan perkembangan pengetahuan mereka.  

a. Metode pembelajaran tutorial pada siswa tunanetra/low vision 

Tunanetra adalah anak yang mempunyai kekurangan secara 

indrawi, yakni indra penglihatan. Meskipun indra penglihatannya 

bermasalah, intelegensi yang mereka miliki masih dalam taraf 

normal. Hal-hal yang berhubungan dengan mata diganti dengan 

indra lain sebagai kompensasinya. Biasanya mereka diberikan 

angka/huruf khusus untuk mempermudah cara mereka belajar. 

Sarana atau alat bantu pendidikan yang digunakan bagi siswa 

tunanetra adalah bacaan dan tulisan braille (Braille Reading and 

Writing). Huruf Braille adalah suatu sistem yang menggunakan kode 
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berupa titik-titik yang ditonjolkan untuk menunjukkan huruf, angka, 

dan simbol-simbol lainnya.
45

 

Biasanya di SMP Inklusi TPA Jember, siswa yang memerlukan 

bimbingan khusus seperti halnya siswa tunatetra/low vision, seorang 

guru menggunakan teknik ceramah, hal ini di karenakan siswa 

tunanetra/low vision hanya mengandalkan indra pendengarannya 

sebagai acuan dalam memahami materi. 

Jadi guru akan mengulang-ulang materi tersebut, sampai siswa 

tersebut paham, seperti pengertian shalat yaang secara etimologi 

do’a dan secara istilah berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang 

dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam.  

b. Metode pembelajaran tutorial pada siswa tunadaksa 

Tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan pada 

tubuhnya yakni kelumpuhan. Anak yang mengalami kelumpuhan ini 

disebabkan karena polio dan gangguan pada syaraf motoriknya.
46

 

Untuk cara belajar mereka sama dengan anak normal pada umumnya 

karena pada dasarnya dilihat dari EQ mereka tidak berbedaan dengan 

EQ siswa normal pada umumnya, namun yang membedakan 

hanyalah bentuk fisik mereka yang tidak sama dengan anak-anak 

padda umumnya. 

ABK (Tunadaksa) yang berada di SMP Inklusi TPA Jember 

tergolong tunadaksa yang lebih dikarnakan “Celebral Plasy”. 

                                                 
45Hamruni. Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan (Yogyakarta: Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), 5. 
46Heri Purwanto. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: UPI, 1988), 14. 
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Kerusakan/kelainan otak karena adanya kerusakan otak inilah 

gerakan tubuh seseorang akan terpengaruh kontrol dan 

koordinasinya pada otot, gerakan refleks serta tonusnya. Selain itu 

akan berpengaruh besar terhadap bentuk tubuh, posturnya serta pada 

motorik halus.
47

 

Jadi dia tergolong lambat dalam memahami materi. Seperti 

lambat dalam menulis, mengerjakan soal dll. Biasanya mereka dapat 

memahami materi dengan baik melalui teknik ceramah, drill dan 

tanya jawab. 

Metode tutorial yang digunakan pada siswa tunadaksa ialah   

menggunakan teknik ceramah, tanya jawab, dan drill. Hal ini dipilih 

karena pada dasarnya kemampuan siswa tunadaksa sama seperti 

siswa normal pada umumnya hanya saja mereka memiliki 

kelemahan fisik seperti karena cacat fisik yang menyebabkan 

kelumpuhan dll. 

Jadi pada dasarnya metode tutorial yang digunakan pada siswa 

tunadaksa sama seperti siswa normal pada umumnya hanya saja 

dalam pembelajaran guru harus memberikan bimbingan yang tebih 

karena siswa tunadaksa bisanya lamban dalam menulis jadi perlunya 

bimbingan khusus oleh seorang GPK. 

c. Metode pembelajaran tutorial pada siswa tunagrahita  

                                                 
47 Safrudin Aziz, Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus, 65. 
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Tunagrahita istilah anak berkelainan mental subnormal dalam 

beberapa referensi disebut pula dengan terbelakang mental, lemah 

ingatan, febleminded, mental subnormal. Semua makna dari istilah 

tersebut sama, yakni menunjuk kepada seseorang yang memiliki 

kecerdasan mental di bawah normal.
48

 

Biasanya keadaan dimana seorang anak memiliki EQ rendah, 

jadi seorang guru ketika menyampaikan materi dengan cara mereka 

bercerita, menggambar atau dengan perumpamaan hal ini dilakukan 

agar ABK tersebut lebih mudah memahami materi yang telah di 

sampaikan oleh guru.
49

 

Pembelajaran PAI bagi anak tunagrahita membutuhkan 

ketelatenan dan kesabaran yang lebih dari siswa pada umumnya. 

Keterbatasan tunagrahita yang menyebabkan rendahnya intelegensi 

yang dimiliki menjadikan guru sebagai pusat sumber belajar yang 

utama bagi peserta didik”. 

Biasanya pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita 

membutuhkan pengulangan yang tidak hanya satu kali saja 

melainkan beberapa kali. Satu pokok bahasan dapat diulang hingga 

mencapai empat kali pertemuan. Hal ini disebabkan karena daya 

ingat siswa tunagrahita yang lemah.  

Selain itu seorang GPK juga menggunakan teknik ceramah, 

drill, tanya jawab serta guru akan mengulang-ulang materi pelajaran 

                                                 
48Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

88. 
49Observasi, SMP Inklusi TPA Jember, tanggal 12 Maret 2016. 
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saat menerangkan pada siswa hal ini di karena siswa tunagrahita 

memiliki EQ rendah jadi mereka sangat sulit dalam memahami 

sebuah materi. 

Akan tetapi teknik penyampaian pembelajaran yang sering 

digunakan oleh guru pendamping ialah teknik ceramah dengan cara 

menyederhanakan materi yang akan disampaikan pada siswa agar 

mereka lebih mudah memahaminya, seperti halnya ketika sama-

sama membahas materi tentang shalat yaitu shalat asyar akan tetapi 

poit pertanyaannya berbeda karena sesuaikan pada tingkat 

kemampuan siswa ABK tersebut. 

Metode tutorial untuk siswa tunagrahita menggunakan teknik 

ceramah, tanya jawab, drill, demonstrasi dan yang utama adalah 

menggunakan teknik perumpamaan (menyederhanakan sebuah 

materi). 

Biasanya GPK akan menerangkan terlebih dahulu materi yang 

telah di pelajari oleh siswa tunagrahita di kelas reguler kemudian 

GPK memberikan contoh yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik demonstrasi seperti tata cara berwudu’, shalat dll.
50

 

Setelah siswa dapat memahami baik dari segi teori dan dapat 

mempraktekkannya barulah GPK memberikan tugas baik itu dengan 

tanya jawab terkait materi yang telah dijelaskan tadi ataupun 

                                                 
50 Observasi, SMP Inklusi TPA Jember, tanggal 16 Mei 2016. 
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memberikan tugas berupa soal-soal yang berhubungan dengan 

materi. 

Akan tetapi pembelajaran menggunakan metode tutorial bagi 

siswa tunagrahita membutuhkan waktu lebih dalam proses 

pembelajaran karena pada dasarnya siswa tunagrahita dalam 

memahami materi harus diulang-ulang serta biasanya juga GPK 

menggunakan bahasa-bahasa yang mudah di pahami siswa 

tunagrahita, karena siswa tunagrahita memiliki kelemahan dari sisi 

EQ yang rendah. 

d. Metode pembelajaran tutorial pada siswa autis 

Autis Menurut  Hallahan mendefinisikan autis sebagai masalah 

perkembangan yang mempengaruhi komunikasi verbal dan non 

verbal serta interaksi sosial, gejala akan tampak jelas sebelum usia 

tiga tahun.
51

 

Jadi, dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa autis adalah gangguan perkembangan pervasif 

yang ditandai dengan  gangguan  intelektual, kognitif, dan  interaksi 

sosial yang mengakibatkan hambatan perkembangan otak. 

Biasanya anak autis cara belajar mereka dengan metode hafalan 

karena daya ingatnya sangat tinggi jadi seorang guru akan 

mengulang-ulang materi hingga mereka hafal. Sama halnya yang di 

terapkan di SMP Inklusi TPA Jember, seorang GPK juga 

                                                 
51

Lina Kumiati, 2012. Konsep Dasar Perkembangan Komunikasi & Interaksi Anak Autis 

(Bandung:PPPP TK &PLB), 12. 
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menggunakan teknik ceramah, drill, tanya jawab dan aplikasinya 

GPK mengulang-ulang materi yang ada. 

Pada dasarnya pembelajaran untuk siswa ABK dan siswa pada 

umumnya sama akan tetapi, perbedaannya hanya terletak pada 

grade/pencapaiannya, bila anak normal pada umumnya sesuai 

seperti di kebanyakan sekolah akan tetapi pada ABK grade nya di 

terunkan dari nilai anak normal. Seperti pembelajaran pada anak 

berkebutuhan khusus tidak di jelaskan terlalu rinci hanya di 

terangkan pada point-pointnya saja sesuai dengan metode 

pembelajaran dan EQ yang meraka miliki. 

Siswa ABK di SMP Inklusi TPA Jember biasanya selain mereka 

dapat bimbingan dari GPK saat jam sekolah, mereka juga 

mendapatkan tambahan pelajaran atau les untuh memberikan materi 

tambahan agar mereka tidak tertinggal dengan siswa di kelas reguler 

atau siswa normal pada umumnya. 

Jadi metode tutorial pada siswa autis yaitu menggunakan 

metode hafalan namun sebelumnya guru menggunakan teknik 

ceramah barulah kemudian siswa diminta untuk menghafalkan poit-

point terkait materi tersebut, hal ini dilakukan karena  siswa autis 

memiliki daya ingat yang sangat kuat. 

Sedangkan evaluasi yang dilakukan pada siswa ABK 

menggunakan metode tutorial di SMP inklusi TPA Jember, dengan 

cara menanyakan kembali tentang pemahaman mereka mengenai 
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materi yang telah mereka terima baik di kelas reguler ataupun kelas 

khusus ABK.  

3. Evaluasi Pendidikan Agama Islam di SMP Inklusi TPA Jember 

Tehnik evaluasi yang digunakan di SMP Inklusi TPA Jember adalah 

di lihat dari hasil tes tulis atau akan tetapi perbedaannya terletak pada 

sistem pembuatan soal dan penilainnya, di SMP Inklusi TPA Jember soal 

dibagi menjadi dua macam: 

a. Soal untuk anak normal yang dibuat oleh guru mata pelajaran. 

b. Soal berikutnya diberikan pada siswa ABK yang dibuat oleh Guru 

Pendamping Khusus (GPK). 

Selain melakukan evaluasi berupa tes tulis GPK juga memberikan 

tes lisan dengan cara menanyakan pada siswa ABK terkait materi yang 

telah mereka pelajari selama ini hal ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa tersebut.Pada dasarnya untuk kurikulum sama 

SK dan KD nya antara siswa ABK dan siswa normal akan tetapi,  

perbedaannya hanya terletak pada indikatornya, bila siswa normal 

indikatornya lebih rinci sedangkan pada siswa ABK indikatornya hanya 

mencakup pont-point dari materi tersebut dan greatnya sedikit 

diturunkan. 

Setiap hari selasa semua siswa-siswi SMP Inklusi TPA Jember akan 

melakukan kegiatan shalat berjam’ah dhuhur baik siswa yang normal 

ataupun siswa ABK semua di wajibkan mengikuti kegiatan keagamaan 

ini, dengan adanya kegiatan ini biasanya GPK dapat memantau materi 
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agama seperti shalat dapat mereka kuasai dengan baik dan benar atau 

sebaliknya. Dan nantinya diharapkan siswa ABK dapat menerapkan 

nilai-nilai yang telah ditanamkan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 

ABK yang sekolah di  sekolah yang berbasis inklusi sangat 

berdampak positif pada perkembangan siswa ABK itu selain dapat 

membantunya dalam memahami pelajaran juga dapat membantu 

menanamkan rasa percaya diri pada siswa ABK tersebut, serta mereka 

bisa dengan leluasa bersosialisasi dengan teman sebanyanya. 

Jadi evaluasi pembelajaran untuk siswa ABK bukan hanya bisa di 

sekolah akan tetapi juga aplikasi di rumah serta peran orang tua yang 

tetap membimbingnya agar pengetahuan yang telah ia peroleh disekolah 

dapat di kuasai dengan baik. 

Pada  dasar semua metode yang diterapkan kepada siswa ABK 

semua sama degan metode yang diterapkan pada siswa normal pada 

umumnya namun, perbedaannya hanya terletak pada tingkat kesabaran 

guru saat membimbing siswa ABK karena siswa ABK sangat 

memerlukan bimbingan yang lebih extra dibandingkan siswa normal 

pada umumnya karena mereka memiliki cara belajar yang berbeda dan 

memiliki keterbatasan di bidang tertentu seperti EQ yang rendah ataupun 

keterbatasan fisik dll. 

 


