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KATA PENGANTAR 

 

Pendidikan Luar Biasa mengalami perkembangan sangat pesat dalam beberapa 

dasa warsa terakhir.  Perkembangan terjadi dalam berbagai aspek, termasuk 

definisi dan peristilahan, kriteria seleksi, sistem layanan, pembelajaran, asesmen, 

dan juga pada tehnologi adaptif, sarana dan prasarana penunjang bagi anak 

berkebutuhan khusus. Dalam hal definisi dan peristilahan, cakupan anak 

berkebutuhan khusus (ABK) terlihat semakin luas, dari yang semula hanya 

meliputi anak – anak penyandang kelainan yang mencolok dan secara signifikan 

jauh berbeda dari anak-anak normal, menjadi semua anak yang memang 

memerlukan layanan khusus untuk dapat mengikuti pembelajaran bersama teman 

sebayanya. Dalam hal sistem penempatan, berbagai alternatif semakin tersedia, 

dari lingkungan yang sepenuhnya segregatif (paling terbatas / terikat) sampai yang 

sepenuhnya inklusif. Dalam hal asesmen, tuntutan layanan asesmen yang 

komprehensif, kontinu dan  tidak diskriminatif semakin tinggi. Demikian juga, 

berbagai teknologi semakin tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh ABK. 

Berbagai perkembangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan eksternal, 

seperti jaminan memperoleh hak pendidikan bagi setiap anak dan perkembangan 

ilmu dan teknologi. 

 

Perkembangan pesat tersebut di atas berpengaruh terhadap strategi pengelolaan 

kurikulum / materi pembelajaran dan proses pembelajaran. Kebijakan standarisasi 

semua aspek pendidikan menuntut kurikulum yang standar bagi sekolah, termasuk 

bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sebaliknya, kecenderungan peningkatan 

perhatian atas perbedaan individu peserta didik lebih menuntut kurikulum 

fleksibel dan individual. Pembelajaran yang semula berfokus pada guru semakin 

bergeser ke arah learner centered learning, yang memungkinkan peserta didik 

memanfaatkan berbagai sumber belajar dengan pergeseran peran guru ke arah 

sebagai fasilitator belajar. Perubahan dan perkembangan ini perlu difahami oleh 

semua pihak yang terlibat dalam pendidikan dan pembelajaran, baik dalam 

konteks pendidikan umum/regular maupun dalam konteks pendidikan khusus. 
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Tulisan ini bertujuan secara singkat menyajikan perubahan kurikulum bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus di Indonesia. 

 

Dalam penyusunan buku ini, penulis menggunakan dokumen kurikulum yang 

tersedia di sekolah-sekolah luar biasa. Idealnya, telaah dilakukan terhadap semua 

dokumen kurikulum yang ada di semua jenis sekolah, untuk melihat 

perkembangan dari masa ke masa. Tetapi karena sejak Indonesia merdeka dipakai 

kurikulum terpusat (kecuali sejak 2006 dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan/KTSP), dokumen kurikulum yang ada di berbagai sekolah 

diasumsikan sama. Oleh karena itu, penulis hanya menelaah dokumen kurikulum 

masing-masing satu set dari setiap jenis SLB. Telaah difokuskan pada landasan, 

tujuan institusional, struktur kurikulum, dan berbagai pedoman pelaksanaan.  

 

Sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus sebenarnya telah dirintis pada 

tahun 1920-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Setelah negeri ini berdiri, 

pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan), telah berkali-kali menata 

kurikulum di semua jenis dan jenjang pendidikan. Penulis mencoba untuk 

memperoleh sebanyak mungkin jenis kurikulum untuk SLB, tetapi berdasarkan 

hasil wawancara terhadap banyak kepala SLB yang berhasil ditemui, kurikulum 

SLB nasional baru disusun oleh pemerintah pada tahun 1977. Penulis mencoba 

menghubungi sekolah-sekolah yang sangat tua di Bandung dan Wonosobo, tetapi 

tidak ditemukan domumen kurikulum sebelum 1977. Menurut para kepala 

sekolah, sebelum 1977, para guru SLB mengadaptasi sendiri kurikulum nasional 

untuk sekolah umum, tetapi adaptasi tersebut tidak didokumentasikan. Satu-

satunya dokumen yang diperoleh dari salah satu SLB tertua di tanah air, yaitu 

sekarang menjadi SLB Negeri Cicendo Kota Bandung, hanya menyebutkan 

bahwa pengajaran  untuk anak tunarungu meliputi bercakap, memaknakan gerak 

bibir, membaca, bahasa Indonesia, berhitung, menulis, ilmu bumi, pengetahuan 

alam, sejarah, menggambar, pekerjaan tangan, kerajinan keputrian, dan 

pendidikan jasmani (SLB Negeri Cicendo, 2009). 
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Berdasarkan proses telaah di atas, maka buku ini hanya menyajikan 

perkembangan kurikulum sejak 1977 sampai dengan 2006. Oleh karena 

perkembangan kurikulum PLB tidak terlepas dari perkembangan sistem PLB 

sendiri, maka pada bagian awal buku ini disajikan sekilas perkembangan PLB, 

baik di negara-negara lain (internasional) maupun di Indonesia. 

 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Kurikulum Balibangdiknas yang 

telah memfasilitasi penulisan buku ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan 

kepada para sejawat yang telah mereview naskah buku, antara lain sdr. 

Drs.Samino,MA dari Direktorat Pembinaan SLB, sdr. Dr.Budiyanto,MPd dari 

UNESA, sdr.Drs.Abdul Salim,Mkes dari UNS, sdr.Drs.Mujimin,MPd dari UNY, 

sdr.Drs.Sunaryo,MPd dari UPI, sdr. Drs,Musyafak Assyari,M.Pd. dari UPI. dan 

Sdr.Drs.N.S.Vijaya K.N.,MSc dari Pusat Kurikulum Balitbangdiknas. Ucapan 

terimakasih juga disampaikan kepada sdr.Priyono,SPd,MS, yang iktumembantu 

menyiapkan naskah awal. Yang tidak kalah penting adalah kontrobusi para kepala 

SLB di Bandung dan Solo yang telah menyediakan semua sumber dan referensi 

yang mereka miliki untuk digunakan sebagai referensi dalam penulisan buku ini. 

 

Buku ini ditulis dalam waktu yang sangat terbatas. Banyak sumber-sumber lain 

yang penulis tidak sempat memperoleh dan memanfaatkan. Oleh karena itu, saran 

dan kritik pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini. 
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P E R K E M B A N G A N  L A Y A N A N  P L B  

 
Meskipun sejak jaman kuno kondisi kecacatan telah ada dan ditemukan di seluruh 

dunia, perlakuan terhadap penyandang cacat ternyata bervariasi dari masa ke masa, 

dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Perbedaan toleransi masyarakat terhadap 

penyandang cacat sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan tradisi masyarakat, ajaran 

agama, stabilitas ekonomi, ataupun filsafat yang dianut oleh para penguasa. Perlakuan 

terhadap penyandang cacat dapat berupa penerimaan, perlindungan, atau sebaliknya 

penolakan atas hak sebagai manusia untuk hidup di masyarakat. Dengan demikian, 

penyediaan pendidikan adalah salah satu wujud dari kepedulian masyarakat terhadap 

para penyandang cacat. 

 

Lynch dan Lewis (1988), menjelaskan bahwa perkembangan tingkat 

kepedulian masyarakat di dunia terhadap penyandang cacat diklasifikasikan 

menjadi empat periode, yaitu masa peradaban kuno, abad pertengahan, abad 

XVIII-XIX, dan abad XX.  

 
A. Kepedulian Masyarakat pada Masa Peradaban Kuno 

Tidak banyak yang diketahui tentang perlakuan terhadap penyandang cacat 

sebelum masa kebudayaan Mesir. Ada satu penelitian arkeologis 

menunjukkan bahwa penyandang cacat dapat menduduki posisi 

terhormat dalam sukunya (Solecki, 1971). Pada sisa-sisa kerangka dari 

seseorang yang diduga hidup pada 4.500 tahun yang lalu, terdapat tanda 

beberapa kecacatan, seperti kebutaan, cacat tangan kanan, pundak, 

tengkorak, dan persendian. Melihat keadaan kuburan dan sesaji yang ada di 

sekitarnya, orang ini termasuk orang yang dianggap terhormat oleh 

sukunya. 

 

Pada masyarakat timur, meskipun filsafat dan kepercayaan yang 

berlaku mengajarkan mereka untuk menghargai sesama, dalam 

praktiknya, ajaran ini tidak berlaku bagi penyandang cacat (Lynch dan 

Lewis, 1988). Masyarakat Mesir kuno menganggap tabu untuk 

membunuh bayi, tetapi bayi yang lahir cacat ternyata dibunuh. Masyarakat 
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Babilonia menerapkan hukum Hamurabi pada tahun 2.500SM yang 

melindungi wanita dan anak-anak, tetapi tidak ada petunjuk bahwa 

penyandang cacat termasuk di dalamnya. Agama-agama besar di dunia 

muncul pertama kali pada masyarakat timur, seperti Kong Hu Tju (551-

479 SM), Budha (563-483 SM), Kristen (0-33 M), dan Islam (569-622 

M). Ajaran agama-agama tersebut menganjurkan kepedulian dan 

kasih sayang bagi umat yang kurang beruntung. Tetapi dalam 

praktiknya, kecacatan sering dianggap sebagai akibat dari dosa. Kecacatan 

hanya dapat ditangani melalui keyakinan dan iman, dan jika tidak dapat 

disembuhkan, penyandang cacat masih dianggap dirasuki roh jahat dan 

belum mempunyai iman yang kuat. Ini terjadi pada abad-abad permulaan. 

 

Masyarakat Yunani, Romawi, dan Sparta mengagungkan kebugaran 

jasmani, kekuatan, kecerdasan, kegagahan, kecantikan, dan keberanian. 

Hal ini mendorong tindakan pembinasaan penyandang cacat, karena 

dianggap menjadi kendala dalam pembentukan bangsa yang lebih kuat 

dan sempurna (Schreerenberger, 1982). Di Sparta, ada dewan yang 

bertugas memeriksa bayi yang lahir. Jika ditemukan tanda-tanda 

kecacatan, bayi dilemparkan ke jurang yang dalam atau dibiarkan mati 

di hutan belantara. Pada masyarakat Yunani dan Romawi juga banyak 

ditemukan orang buta, karena pembutaan ternyata merupakan salah satu 

hukuman bagi nara pidana. Pada masa ini, sebenarnya terjadi kemajuan 

luar biasa dalam bidang hukum, dan tampaknya para pemikirlah yang 

mendorong praktik-praktik perlakuan negatif terhadap penyandang 

cacat. Penyandang cacat dianggap sebagai penjahat, dan banyak juga 

penyandang cacat mental yang dijadikan hiburan/pelawak pada keluarga 

kaya (Kanner, 1984). 

 

Tokoh yang dianggap sebagai pelopor pelayanan sosial bagi 

penyandang cacat adalah sistem bantuan sosial di Athena yang 

diberlakukan oleh tokoh pembaharu, Solon, yang hidup antara 639-559 
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SM. Sistem ini mula-mula disediakan bagi para prajurit yang cacat 

karena perang, tetapi jangkauannya kemudian diperluas bagi 

penyandang cacat lain, termasuk anak-anak. Pelayanan yang diberikan 

terbatas pada pemberian makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Lynch 

dan Lewis, 1988). 

 

B. Kepedulian Masyarakat pada Abad Pertengahan 

Abad pertengahan merupakan abad yang menyedihkan bagi penyandang 

cacat, meskipun hak untuk hidup sudah diakui oleh masyarakat. Banyak 

penyandang cacat yang menjadi peminta-minta atau pengamen, baik 

secara perorangan atau secara berkelompok. Banyak di antara mereka 

yang sebenarnya pemusik yang hebat, tetapi profesi mereka lebih 

disebabkan oleh kecacatannya daripada bakat musiknya (Lowenfeld, 

1975). 

 

Pada masa Renaissance, juga banyak penyandang cacat mental, gangguan 

emosi, cacat fisik, atau epilepsi yang dijadikan penghibur / pelawak oleh 

raja. Ada lagi yang dipelihara oleh ilmuwan sebagai peramal atau 

pemberi petunjuk. Isyarat atau kata-kata penyandang cacat dianggap dapat 

memberi petunjuk tentang alam, seperti bintang, bulan, matahari dan 

sebagainya. 

 

Masa yang paling menyedihkan bagi penyandang cacat adalah masa 

Reformasi yang lebih menekankan pada peran agama dan ilmu gaib 

(Kanner, 1964). Lambatnya reaksi penyandang cacat mental, 

kejangnya penderita epilepsi, atau diamnya penyandang tuna wicara 

dianggap sebagai tanda-tanda kesurupan roh halus. Mereka dianggap 

bukan (berjiwa) manusia, oleh karenanya tidak berhak menikmati 

kesejahteraan seperti halnya manusia normal. 

 

Upaya memperbaiki kehidupan para penyandang cacat tampaknya 
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dimulai pada akhir abad pertengahan (Lowenfeld, 1975; Moores, 

1978). Juan Luis Nives, seorang humanis dan pembaharu berkebangsaan 

Spanyol yang hidup antara tahun 1492-1540, secara persuasif menulis 

tentang jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh para tuna netra. Pada 

tahun 1620, juga di Spanyol, Juan Bonet menerbitkan buku pertama 

tentang pendidikan bagi anak tuna rungu. Pada waktu yang hampir 

bersamaan, George Philip Harsdofler (Jerman) dan Fransesco Lane-Terri 

(Italia) mengembangkan cara membuat huruf sehingga dapat dibaca oleh 

para tuna netra, yaitu dengan menggunakan lilin atau mengganti alfabet 

dengan titik dan sudut. 

 

C. Rintisan Pendidikan Luar Biasa pada Abad XVIII dan XIX 

Abad XVIII ditandai dengan perluasan bentuk dan bidang pelayanan 

sosial bagi penyandang cacat yaitu dari perawatan menjadi layanan 

pendidikan. Meskipun telah ada beberapa upaya mendidik penyandang 

cacat sejak abad XVI, pendidikan formal bagi ALB baru muncul 

pertama kali pada abad XVIII (Irvine, 1988). Berikut akan- 

diuraikan perkembangan layanan pendidikan bagi setiap jenis kecacatan 

berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Irvine. 

1. Pendidikan bagi Anak Tuna Rungu 

Pada tahun 1555, seorang pendeta berkebangsaan Spanyol bernama 

Pedro Ponce de Leon mencoba mengajar membaca, menulis, 

berbicara, berhitung, dan menguasai sejumlah mata pelajaran 

akademik kepada sekelompok anak tuli. Rintisan ini kemudian diikuti 

dengan penerbitan beberapa buku tentang pendidikan untuk anak tuli 

oleh Juan Pablo Bonet (Spanyol) pada tahun 1620, berisi tentang 

berbagai metode yang dikembangkan dari rintisan de Leon; John Buwler 

(Inggris) pada tahun 1644; dan George Dalgarno (Inggris) pada 

tahun 1680 berjudul Didasopholus: The Deaf and Dumb Man's Tutor. 

Yang disebutkan terakhir ini dianggap sebagai buku rintisan yang paling 

berpengaruh, berisi garis besar metode pembelajaran yang sampai 
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sekarang secara luas dipakai oleh para pendidik, dengan penekanan 

bahwa penyandang tuna rungu mempunyai kapasitas belajar sama 

dengan anak yang dapat mendengar. 

 

Sekolah formal bagi anak tuna rungu yang pertama di Inggris 

didirikan oleh Thomas Braidwood di Eidenburgh pada tahun 1767. 

Metode mengajar yang dipakai merupakan gabungan antara oral dan 

manual, yang berarti bahwa kecuali belajar bahasa isyarat, para murid 

juga belajar abjad biasa dan artikulasi. Sekolah ini memang berhasil, 

dan pada tahun 1783, sekolah ini pindah ke Hackney, sebuah kota 

kecil dekat London, untuk dapat menampung lebih banyak murid dari 

kota London. Tidak lama kemudian, Joseph Watson, kemenakan dan 

asisten Braidwood, mendirikan sekolah bagi anak tuna rungu dari 

keluarga miskin yang pertama di Inggris, terletak di kota London. 

 

Pada waktu yang hampir bersamaan, Samuel Heinche 

(Jerman) mengembangkan metode pembelajaran yang sepenuhnya 

oral, menekankan pengembangan kemampuan berbicara dan membaca 

bibir. Metode ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Friedrich 

Moritz Hill yang kemudian dipakai di seluruh dunia. 

 

Di Perancis, Abbe Charles Michel de 1'Epee dan Abbe RochAmbroise 

Sicard mengembangkan bahasa isyarat modern. Sistem pembelajaran 

menggunakan gagasan Jacob Pereire yang menekankan penggunaan 

isyarat dan alfabet biasa untuk berkomunikasi dan pelatihan indra 

penglihatan dan peraba. Ide inilah yang dianggap sebagai perintis 

pelatihan indera sebagai bagian tak terpisahkan dalam PLB. 

 

Pendidikan bagi anak tuna rungu di Amerika Serikat bermula dari 

dikirimnya Thomas Hopkins Gallaudet untuk belajar pada Sicard di 

Perancis. Sekembali ke Amerika Serikat, bersama dengan seorang 
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Perancis yang lain, yaitu Laurent Clerc, mereka mendirikan sekolah bagi 

anak tuna rungu yang pertama. Sejak itu, sekolah sejenis banyak 

bermunculan di negara tersebut, dan sebagai puncaknya adalah 

berdirinya satu perguruan tinggi khusus bagi penyandang tuna rungu 

pada tahun 1864, yang sekarang bernama Gallaudet University di 

kota Washington, yang mungkin merupakan satu-satunya di dunia. 

Pada perkembangan selanjutnya, kelas khusus bagi anak tuna rungu juga 

banyak dibuka, dipelopori di Boston pada tahun 1869. Beberapa nama 

terkenal kemudian bermunculan di Amerika Serikat karena 

sumbangannya terhadap perkembangan layanan pendidikan bagi anak 

tuna rungu, antara lain Alexander Graham Bell (penemu telepon dan 

tokoh pendidikan bagi anak tuna rungu) dan Hellen Keller 

(penyandang tuna netra dan tuna rungu yang mengangkat eksistensi 

pendidikan bagi penyandang cacat). 

 

Di samping kemajuan luar biasa dalam pendidikan bagi anak tuna rungu, 

satu hal yang sampai sekarang belum disepakati adalah apakah 

menggunakan sistem oral, manual, atau gabungan. Masih terdapat 

ketidaksepakatan di antara para pakar tentang tingkat keefektifan dari 

setiap system. 

 

 2. Pendidikan bagi Anak Tuna Netra. 

Sekolah bagi anak tuna netra yang pertama didirikan di Perancis pada 

tahun 1784 oleh seorang dermawan Valentine Hauy. Sekolah ini juga 

menerima murid yang awas, dengan tujuan untuk tidak mengisolasikan 

anak tuna netra. Keberhasilan Hauy ini mendorong dibukanya banyak 

sekolah sejenis di Eropa. 

 

Sekolah sejenis di Amerika Serikat didirikan pada tahun 1829 oleh 

Samuel Gridley Howe, bernama the Perkins School for the Blind di 

kota Watertown Massachusetts. Rintisan ini kemudian diikuti oleh 
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pendirian sekolah-sekolah sejenis di berbagai negara bagian, dan sampai 

dengan akhir abad XIX, sekolah berasrama merupakan satu-satunya 

sistem layanan pendidikan bagi anak tuna netra. Perkembangan baru 

terjadi pada awal XX dengan dibukanya kelas-kelas khusus bagi anak 

tuna netra di sekolah umum, dipelopori di Chicago pada tahun 1900. 

 

Satu hal penting yang sangat berkaitan dengan layanan pendidikan 

bagi anak tuna netra adalah perkembangan sistem baca-tulis. Hauy 

mengembangkan sistem huruf timbul untuk dibaca dengan 

menggunakan jari. Dengan sistem ini, Hauy menerbitkan buku-buku 

bagi anak tuna netra. Tetapi, huruf timbul ternyata sangat sulit untuk 

dibaca, dan Louis Barille-lah, seorang tuna netra sejak lahir yang 

menjadi salah seorang murid Hauy, yang kemudian mengembangkan 

sistem bacatulis yang sekarang dipakai di seluruh dunia. Sampai 

bertahun-tahun, buku-buku braile harus ditulis dengan tangan. 

Adalah Frank H. Hall yang berjasa mengembangkan mesin ketik 

huruf braile pada tahun 1892 dan sistem percetakan dengan huruf braile 

pada tahun 1893. 

 

 

3. Pendidikan bagi Anak Tuna Grahita 

Pendidikan bagi anak tuna grahita bermula dari upaya seorang 

dokter berkebangasaan Perancis bernama Jean Marc Garpart Itard untuk 

mendidik seorang anak berusia 11 tahun yang ditemukan di hutan. Ini ter 

jadi pada abad XVIII. Usaha Jean Marc Garpart Itard ini tidak 

sepenuhnya berhasil, karena anak tersebut ternyata menyandang cacat 

mental. Metode yang dipakai kemudian dikumpulkan dalam sebuah 

buku berjudul The Wild Boy of Aveyron yang terbit pada tahun 1801. 

Metode tersebut sampai sekarang menjadi dasar pembelajaran 

anak cacat mental, setelah diterjemahkan secara rinci oleh muridnya 

yang bernama Edouard Sequin dan terbit dalam sebuah buku berjudul 
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Idiocy and Its Treadment by the Physiological Method pada tahun 1866. 

Beberapa konsep penting yang diuraikan dalam kedua buku tersebut 

antara lain: 

a. pendidikan anak secara utuh, 

b. pembelajaran secara individual, 

c. pembelajaran dimulai sesuai dengan tingkat kemampuan anak, dan  

d. hubungan dekat antara murid dan guru. 

 

Pada abad XX, konsep-konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh 

tokoh pendidik berkebangsaan Italia, Maria Montessori, yang 

menekankan pada pelatihan semua syaraf / indera. Ovide Dcroly 

(Belgia) mengembangkan kurikulum yang efektif bagi  anak tuna 

grahita dan mendirikan sekolah yang kemudian menjadi model di 

seluruh Eropa. Konsep yang berasal dari Itard dan Sequin tersebut 

sekarang juga banyak diterapkan dalam sistem pembelajaran modern. 

 

Di Amerika Serikat, sekolah khusus bagi anak tuna grahita yang 

pertama didirikan pada tahun 1848 oleh Hervey Backus Wilbur di 

Barre Massachusetts; sedangkan kelas khusus bagi anak tuna grahita di 

sekolah umum yang pertama dibuka pada tahun 1896 di Providence, 

Rhode Island. Di Jerman, kelas khusus serupa dibuka pertama kali 

pada tahun 1859, yang kemudian disusul dengan beberapa sekolah lagi 

di seluruh Eropa. 

 

Satu titik tolak yang kemudian memberi warna pada perkembangan 

layanan pendidikan bagi anak cacat mental terjadi juga pada awal abad 

XX, tepatnya tahun 1905, dengan dikembangkannya tes intelegensi oleh 

Alfred Binet yang bekerja di sekolah di Paris. Temuan ini 

memberikan sumbangan sangat besar sehingga penentuan cacat 

mental dapat dilakukan secara obyektif. 
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4. Pendidikan bagi Anak Tuna Laras 

Penelusuran perkembangan layanan pendidikan bagi anak tuna laras 

mungkin termasuk yang paling sulit. Ada beberapa penyebab,  antara 

lain: 

a. kurangnya ketepatan (precision) dalam mengklasifikasi jenis 

kelainannya 

b. kesulitan dalam mendiagnosis, dan  

c. kecenderungan menempatkan anak-anak ini dengan jenis 

kecacatan lain. 

 

Di Amerika Serikat, sekolah khusus bagi anak-anak ini memang 

jarang ditemukan. Kategori gangguan emosi atau gangguan perilaku 

sendiri baru dikenal pada akhir abad XIX, itupun oleh ilmu 

kedokteran jiwa dianggap sebagai bagian dari gangguan mental. 

Pada akhir abad XIX, beberapa sekolah umum mulai 

mengembangkan program bagi anak tuna laras, misalnya di New 

Haven pada tahun 1871 dan di New York pada tahun 1874. 

 

Penelitian terhadap penyandang gangguan emosi tingkat berat baru 

dimulai pada tahun 1930-an, dan pada awalnya sekolah menolak 

tanggung jawab atas pendidikan anak-anak ini. Tetapi dengan 

berkembangnya ilmu kedokteran jiwa sebagai cabang ilmu tersendiri, 

dunia pendidikan mulai mengembangkan program intervensi bagi anak 

tuna laras berdasarkan hasil diagnosa dan rekomendasi psikiatris. 

 

5.  Pendidikan bagi Anak Tuna Daksa 

Sama seperti halnya yang terjadi dengan tuna laras, layanan pendidikan 

khusus bagi anak tuna daksa memang termasuk langka. Salah satu 

sebabnya adalah bahwa anak-anak tuna daksa sebenarnya tidak 

memerlukan layanan pendidikan tersendiri, yang diperlukan adalah 

layanan kesehatan atau bantuan mobilitas. Namun demikian, ada 
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beberapa sekolah yang membuka kelas khusus bagi anak tuna daksa, 

seperti di Chicago pada tahun 1899, di Providence pada tahun 1908, dan di 

Baltimore pada tahun 1909. Jika sekarang ada sekolah khusus, 

sekolah-sekolah ini hanya menampung anak-anak yang menyandang 

tuna ganda yang tidak mungkin sama sekali berada di sekolah biasa, 

seperti anak-anak celebral palsy. 

 

6. Pendidikan bagi Anak Berbakat 

Apabila dilihat dari pelayanan pendidikan yang tersedia, sebenarnya 

golongan Anak Supernormal ini adalah yang paling tidak beruntung 

karena potensi tinggi yang dimilikinya tidak dapat berkembang secara 

optimal. Ini berarti pula bahwa kita telah menyianyiakan potensi-potensi 

unggul yang ada pada manusia. 

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan Anak 

Supernormal perlu kita menengok sejarahnya yang menunjukkan bahwa 

program khusus bagi pelayanan Anak Supernormal di dunia telah dirintis 

sejak tahun 1867 yaitu dengan berbagai macam usaha, antara lain seperti 

terselenggaranya sekolah dan kelas khusus, penelitian-penelitian, 

berdirinya lembaga yang bertujuan mengembangkan pendidikan khusus 

bagi Anak Supernormal. Adapun proyek-proyek penelitian yang pernah 

melakukan usaha pengembangan tersebut semenjak tahun 1967 - 1956 

antara lain Elizabeth Plan (dari New Yersey), Cambridge Plan, Santa 

Barbara Plan, "Preparatory School" Plan (di Wercester), Detroit Plan, 

Stanford Plan (melakukan studi secara genetik di California), Dalton Plan 

(mengadakan eksperimen di Sekolah Dasar), The Nivetka Plan, Mass 

Instruction Plan, The Reguler Detroit Plan, Plan of Vertical Organization, 

Ohio Plan (mengadakan riset terhadap SMA (High School) di Ohio dan 

Studi khusus terhadap Anak-anak Gifted di SO New York dan lain-

lainnya. 
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Sedang tokoh-tokoh ilmuwan yang menangani penelitian pada proyek-

proyek tersebut diantaranya adalah William T. Harris (telah mulai 

melakukan penelitian sejak tahun 1867), Bruner (pada tahun 1918 meneliti 

kelompok Anak Rapid (anak yang tergolong pandai dengan IQ :t 110 - 

120) dan kelompok. Anak Slowlearner (anak yang tergolong lamb an 

belajar dengan IQ :t 75 - 85), H.J. Baker (pada tahun 1938 membuat Pilot 

Project bagi Anak Gifted di SD), MR. Sumption (menghasiJkan penelitian 

"Three Hundred Gifted Children"), Dr. Lewis M. Terman (dengan hasil 

penelitiannya "Genetic Studies of Genius" by Stanford University Press). 

dan tokoh-tokoh lainnya.  

Hasil penelitian MR Sumption berkesimpulan bahwa Anak Gifted 

menunjukkan ciri-ciri:  

• Rasa kepribadiannya dapat dikembangkan, demikian pula rasa 

pertanggungjawaban pada kelompok kepemimpinan. 

• Senang sekali menambah ilmu pengetahuan. 

• Selalu berusaha mengembangkan sikap pribadi dan selfekspresinya. 

• Cara berfikirnya sangat kritis. 

• Banyak menggunakan waktu luangnya untuk' membaca majalah-

majalah fiktif, pengetahuan dan sebagainya. 

• Perkembangan intelek dan kecakapannya tidak terganggu oleh 

tugas yang berat. 

Sedangkan hasil penelitian Dr. Lewis M. Terman selama 24 tahun 

menunjukkan bahwa Anak Gifted dengan IQ 135 ke atas adalah sebagai 

berikut: 

• Menunjukkan Superioritas intelektual, menampakkan 

keistimewaan dalarh perangai dan menunjukkan intelektualitas 

tingkah laku.  
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• Dapat masuk Perguruan Tinggi, 70% dapat selesai sampai lulus 

sedang yang tidak lulus disebabkan karena sakit, kurang 

bimbingan, gangguan ekonomi dan sebagainya, bukan karena 

mental / otaknya.  

• Umumnya dapat menduduki jabatan yang tinggi. Hanya 4% yang 

menduduki jabatan rendah.  

• Penyesuaian Sosialnya baik. 

Dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan menunjukkan sistem 

pendidikan untuk Anak Supernormal harus dibedakan berdasarkan tingkat 

tingginya inteligensi anak  yang terbagi atas 3 golongan yaitu: 

• Untuk golongan Superior dengan IQ :t 110 – 125 memerlukan 

banyak modifikasi dalam program pendidikan. 

• Untuk golongan Gifted dengan IQ :t 125 – 150 mungkin 

memerlukan suatu eksperimen yang disediakan untuk mereka. 

• Untuk golongan Genius dengan IQ :t 150 --.:... 200 memerlukan 

lebih banyak adaptasi yang imaginative dan lebih jauh yang hendak 

dicapai dari pada kelompok lainnya. 

Selama ini, dikenal beberapa macam sistem pendidikan yang tepat 

untuk Anak Supernormal 

• Pengayaan (Enrichment) adalah pembinaan Anak Supernormal 

dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan 

yang bersifat vertikal (intensif, pendalaman) dan horisontal 

(ekstensif, perluasan). Pengayaan diberikan kepada anak setelah 

yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas yang dibebankan 

untuk anak-anak sekelasnya. Pengayaan dapat diberikan seperti 

tugas perpustakaan (library skills), belajar bebas (independent 

study), riset, penelitian, studi-kasus dan lain-lainnya. 
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• Percepatan (Acceleration) yaitu cara penanganan Anak 

Supernormal dengan memperbolehkan naik kelas secara 

meloncat (Skipping) atau menyelesaikan program reguler di 

dalam jangka waktu yang lebih singkat. 

Kecuali Amerika Serikat, beberapa negara lain juga mempunyai riwayat 

penanganan anak supernormal, antara lain Uni Sovyet, Israel, Iran 

(dahulu pernah mencoba), sedang di Perancis pernah berusaha 

memperjuangkannya tetapi belum berhasil. Kesulitan terutama karena 

jumlah anak-anak seperti ini (Genius dan Gifted) relatif sedikit, 

penyelenggaraannya tidak mudah, diperlukan kurikulum dan staf 

pengajar khusus pula.  

Minat negara-negara terhadap Anak-anak Super ini ada bermacam-

macam bergantung pandangan politik negara itu. Misalnya, negara yang 

sangat kuat dan ingin tetap mempertahankan kekuatanya merasa perlu 

membentuk tenaga-tenaga yang sangat tinggi mutunya dalam bidang 

ilmiah, riset dan sebagainya. Contohnya Rusia dan Amerika Serikat. 

Orang tua juga tidak mau melihat Anak-anak Super mereka merosot di 

sekolah--sekolah biasa.  

Amerika Serikat membentuk badan resmi yang membantu Anak-anak 

Super itu untuk membentuk ilmuwan-ilmuwan yang dapat 

mempertahankan keunggulan negaranya.Anggarannya setiap tahun 3 

juta dolar dan setiap negara bagian masih berusaha lagi memberi 

bantuan khusus. Kalifornia, misalnya,  menyediakan 3 juta dolar lagi 

untuk Anak-anak Super di Negara bagian mereka. 

Uni Sovyet sudah 20 tahun ini mempunyai Sekolah-sekolah khusus. 

Untuk mencari Anak-anak Super ini pers memuat tes-tes yang dapat 

diikuti anak-anak sampai di desa-desa. Yang berhasil memberi jawaban 

yang benar diuji lagi. Yang paling baik hasilnya diundang untuk 
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bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan dan dipelajari. Tetapi seleksi 

semacam ini hanya meliputi bidang sains saja. Anak-anak Super yang 

terpilih itu disekolahkan di sekolah-sekolah khusus yang 

diselenggarakan menurut kebutuhan Uni Sovyet. 

Negara-negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan teknisi-

teknisi, ilmuwan-ilmuwan tingkat tinggi dan sebagainya untuk dapat 

maju menyamai negara Barat. Iran pada jaman Shah pernah berambisi 

menjadi bangsa yang tidak bergantung dari teknisi dan ilmuwan Barat. 

Dalam waktu beberapa  tahun mereka berhasil menemukan 700 orang 

anak yang mempunyai potensi tinggi, bukan saja dalam bidang 

intelektual tetapi juga dalam hal kepemimpinan. Semua biaya 

ditanggung oleh negara. 

Lain halnya dengan negara Israel, yang merupakan negara yang merasa  

selalu terancam, perlu memanfaatkan semua kekayaan yang mereka 

miliki untuk dapat tetap hidup. Untuk itu, mereka perlu 

memberdayakan potensi unggl yang dimiliki oleh anak-anak 

supernormal. 

Di Perancis yang masuk negara maju, Anak-anak Super mulai 

diperhatikan tetapi baru dalam taraf memberi mereka kesempatan untuk 

melompat kelas (acceleration). Kerugiannya pelajaran-pelajaran yang 

mereka lompati belum pernah mereka peroleh, padahal yang diperlukan 

ialah derap yang lebih cepat. 

Dari gambaran singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk 

pendidikan bagi penyandang cacat yang paling tua adalah sekolah 

khusus sepanjang hari (institution). Tetapi menjelang berakhirnya 

abad XIX, bentuk kelas khusus tampaknya lebih banyak dibuka. 

Pemisahan secara penuh anak cacat dari anak normal mulai 

dipertanyakan. 
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D. Kecenderungan Integrasi pada Abad XX 

Pada pertengahan abad XX, ada dua isu pokok yang berkaitan dengan 

PLB, yaitu isu mengenai penggunaan label dan isu tentang pendidikan 

terpisah (kelas khusus atau sekolah khusus) bagi anak cacat. 

 

Seperti dikemukakan oleh Marozas dan May (1988), penggunaan label 

bagi anak cacat seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita  dsb, memang 

mempermudah komunikasi antar tenaga profesi, berguna dalam mencari 

dana, dan mendorong toleransi atas kekurangan yang disandang oleh 

penyandang cacat. Di lain pihak, penggunaan label membawa dampak 

negatif pada anak (stigma, stereotipe), menimbulkan anggapan bahwa 

penyandang jenis kecacatan yang sama mempunyai karakteristik yang 

sama pula, banyak anak yang tidak dapat dimasukkan secara tepat dalam 

salah satu kategori, dan tidak menggambarkan secara tepat kebutuhan akan 

layanan khusus setiap individu. Salah satu alternatif untuk mengatasi 

masalah ini adalah dengan tidak menggunakan label, tetapi cukup dengan 

deskripsi tentang kelemahan dan kelebihan anak. Daripada mengatakan 

Anto tuna grahita, misalnya, lebih positif dikatakan Anto dapat menghitung 

sampai dengan 10, tetapi belum mampu menggunakan kamar mandi sendiri. 

Isu kedua adalah pendidikan terpisah bagi anak cacat. Berdasarkan hasil 

penelitian, pemisahan anak cacat (terutama anak-anak bermasalah belajar 

tingkat ringan dan tingkat sedang) dari temannya yang normal tidak 

membawa dampak positif, baik secara akademik maupun sosial. Anak 

cacat perlu diberi kesempatan berinteraksi dengan teman temannya 

yang normal, karena kelak mereka juga akan tinggal dalam masyarakat 

normal, tidak membentuk masyarakat khusus bagi penyandang cacat. Di 

samping itu, secara ekonomis, pendidikan terpisah jauh lebih mahal 

daripada pendidikan terpadu. Akhirnya, kemajuan bidang teknologi 

kependidikan telah memungkinkan guru menangani kelas yang 

heterogen. 
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Untuk mengatasi kedua masalah tersebut di atas, konsep mainstreaming 

yang berkembang sejak tahun 1960-an dianggap sebagai gagasan yang 

tepat, yang puncaknya adalah diundangkannya Public Law 94-142 , the 

Education for the Handicapped Act, oleh Kongres Amerika Serikat, yang 

merupakan peraturan perundangan yang pertama kali tentang PLB di 

Amerika serikat. Dengan konsep ini, ALB akan dapat memperoleh 

layanan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan individualnya, 

kecuali kesempatan mengembangkan sikap sosial bersama teman-

temannya yang normal. Dengan konsep ini, pendidikan luar biasa 

dipadukan dengan pendidikan umum, sehingga pendidikan semua anak 

menjadi tanggung jawab beberapa profesi terkait, seperti para guru 

pendidikan luar biasa, guru kelas, psikolog, psikiater, guru Bimbingan 

Penyuluhan, tenaga medis, pekerja sosial, ahli fisioterapi, ahli bina wicara 

dan lain-lain. Seorang anak juga mempunyai beberapa alternatif lingkungan 

penempatan/lingkungan yang bersifat temporer, misalnya bimbingan 

khusus di kelas biasa, bimbingan khusus di luar kelas, kelas khusus, 

sampai yang paling berat adalah institusi (sekolah berasrama), dengan 

ketentuan bahwa seorang anak berkebutuhan khusus harus ditempatkan 

pada the least restrictive environment baginya. Di sinilah pentingnya 

program pengajaran individual bagi anak luar biasa, yang menggambarkan 

secara pasti kebutuhan khususnya, misalnya bimbingan sosial seminggu 

sekali, bina wicara dua kali seminggu, bimbingan khusus membaca dan 

menulis, atau fisioterapi setengah jam sehari.  

 

PL 94-142 terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 1986, Kongres mengesahkan PL 99-457, the Individuals with 

Disabilities Education Act, yang memperluas program dan layanan 

khusus bagi anak usia dini. Pada saat itu, beberapa pakar PLB di Amerika 

Serikat mulai memperjuangkan layanan pendidikan khusus secara 

inklusif, seperti halnya yang diterapkan di negara-negara Skandinavia. Di 
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negara-negara ini, sudah tidak ada lagi pemisahan antara anak normal 

dengan anak luar biasa. Inilah yang dikenal dengan inclusion yang 

memungkinkan setiap anak memperoleh perlakuan secara 

individual. (Reynolds dan Birch, 1988).  

 

Pada tahun 1994, para Menteri Pendidikan se dunia mendeklarasikan 

Salamanca Statement yang mengakui karakteristik khusus yang dimiliki 

setiap anak, menjamin hak setiap anak memperolah pendidikan, 

merekomendasikan agar sistem pendidikan dirancang untuk dapat 

mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik anak yang sangat bervariasi, 

mendorong layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara 

inklusif di sekolah biasa, dan menegaskan bahwa pendidikan inklusif 

merupakan cara paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif. 

Setiap negara didorong untuk mengalokasikan anggaran dengan prioritas 

penyediaan layanan pendidikan semua anak, apapun kondisi dan 

perbedaannya.  

Pada tahun 1997, Kongres Amerika Serikat merevisi PL 99-457 dengan 

fokus pada penanganan sedini mungkin. Anak berkebutuhan khusus usia 3 

– 5 tahun dapat memperolah layanan khusus di rumah, di pusat-pusat 

layanan khusus, atau secara inklusif, sebagai persiapan mengikuti 

pendidikan secara inklusif di sekolah-sekolah. Tidak hanya ABK yang 

memerlukan layanan, tetapi orangtua harus menjadi target perlakukan 

bagi ABK (Friend & Bursuck, 2006).     

Peraturan perundangan yang juga mengatur layanan pendidikan bagi ABK 

di Amerika Serikat disahkan oleh Presiden Bush pada tahun 2001 dikenal 

dengan kebijakan No Child Left Behind Act (Friend & Bursuck, 2006). 

Sebenarnya peraturan ini lebih mengatur pentingnya asesmen dalam 

pendidikan. Secara bertahap, asesmen akan dikenakan kepada semua 

siswa pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap mata pelajaran sampai 

dengan tahun 2008. Asesmen harus mengukur kemampuan berfikir 

tingkat tinggi, hasilnya harus menggambarkan tingkat profisiensi siswa 
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secara kriteria, bukan hanya secara norma, hasil asesmen disampaikan 

kepada orangtua, dan terpenting bagi pendidikan khusus, hasil asesmen 

terhadap ABK harus dilaporkan secara tesendiri. 
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P E R K E M B A N G A N  P L B  D I  I N D O N E S I A  

 
Perkembangan pendidikan luar biasa di Indonesia dapat diklasifikasi menjadi 

masa sebelum merdeka, masa sampai dengan tahun 1984, dan masa sejak 

tahun 1984. Klasifikasi ini berdasarkan kenyataan bahwa sistem pendidikan 

nasional baru dikenal pada tahun 1945, meskipun sebelumnya telah ada 

upaya untuk mendidik anak luar biasa. Bentuk layanan PLB mengalami 

perubahan yang berarti pada tahun 1984, dengan dicanangkannya gerakan wajib 

belajar enam tahun. 

 

A. Pendidikan Luar Biasa Sebelum Merdeka 

Pendidikan luar biasa di Indonesia dapat ditelusuri sampai dengan awal 

abad XX. Atas inisiatif dr.Westhoff, pada tahun 1901 dibukalah satu 

lembaga untuk penyandang tuna netra yang pertama di Indonesia, 

bertempat di kota Bandung. Layanan yang diberikan kepada penyandang 

tuna netra, baik untuk anak-anak maupun dewasa, adalah penampungan 

dan latihan kerja dalam bentuk sheltered workshop (bengkel kerja 

terbimbing). Modal utama dalam pendirian yayasan ini berasal dari 

keluarga Belanda. 

 

Sekolah bagi anak tuna grahita yang pertama juga didirikan dikota 

Bandung pada tahun 1927. Pendiri sekolah ini adalah Vereniging Bijzonder 

Onderwijs dengan promotornya bernama Folker, sehingga sekolah ini diberi 

nama Folker School. Pada tahun 1942, nama sekolah ini diganti menjadi 

Perkumpulan Pengajaran Luar Biasa. 

 

Kota Bandung tampaknya merupakan kota bersejarah bagi PLB di 

Indonesia. Kecuali kedua jenis layanan di atas yang pertama kali dibuka di 

Bandung, sekolah bagi anak tuna rungu-wicara yang pertama juga dibuka 

di Bandung pada tahun 1930, berdasarkan Surat keputusan Nomor 34 Tahun 

1930 sebagai tambahan Berita Negara 1930-09. Pendiri sekolah ini adalah 
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Ny.C.M.Roelfsema, isteri seorang dokter ahli THT, dan sekolah ini 

bernama Vereniging Voor Onderwijs an Doofstomme Kinderen in 

Indonesia, berlokasi di rumah beliau. Pada saat berdiri, sekolah ini 

mempunyai 6 orang siswa bisu tuli. (SLB Negeri Cicendo, 2009). Pada tahun 

1933, gedung sekolah dan asrama di bangun di desa Cicendo, diresmikan 

oleh H.V. A.C. de Jonge, istri Gubernur Jendral Belanda di Indonesia. 

Sekolah tersebut terus berkembang sebagai sekolah swasta dibawah yayasan 

P3ATR, bahkan pada awal-awal Republik Indonesia berdiri, sekolah yang 

bernama SLB B Cicendo tersebut mampu mendatangkan guru-guru dari 

Belanda. Baru mulai tahun 1954, pengelolaan ditangani oleh orang Indonesia 

dengan Saleh Bratawidjaja sebagai kepala sekolah berkebangsaan Indonesia 

yang pertama. Pada tahun 2009, sekolah resmi beralih status sebagai sekolah 

negeri sampai sekarang, dengan nama SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. 

 

Pada saat yang hampir sama, sebuah sekolah khusus bagi anak tuna rungu-

wicara putri didirikan di kota Wonosobo Jawa Tengah. Nama sekolah ini 

adalah Werk Voor Misdeelde Kinderen in Nederlands host Indie yang pada 

tahun 1958 diubah menjadi Yayasan Dana Uphakara. Sedangkan bagi anak 

tuna rungu-wicara putra didirikan Bruder Karitas yang kemudian diganti 

menjadi Yayasan Karya Bahkti. 

 

Sebuah sekolah bagi anak tuna netra kemudian didirikan di Temanggung 

atas inisiatif masyarakat. Dalam perkembangannya, yayasan Zending 

Protestan membantu membesarkan sekolah tersebut, bahkan juga dibuka 

layanan bagi anak tuna grahita. 

 

Berbeda dengan perhatian terhadap anak tuna netra, tuna rungu, atau tuna 

grahita, bagi anak-anak nakal belum diselenggarakan sekolah khusus, 

meskipun sudah ada badan-badan seperti Pro Juventute di beberapa 

tempat. Badan ini bertugas menampung anak-anak nakal dan anak terlantar. 

Di penampungan, mereka memdapat layanan pendidikan dan pengajaran, 
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meskipun yang disediakan bukan pendidikan khusus. Di Tangerang, anak-

anak nakal eks nara pidana dilatih dengan berbagai ketrampilan. 

 

Pada masa penjajahan Jepang, lembaga-lembaga PLB ini diijinkan untuk 

terus beroperasi, dengan biaya dari masyarakat sendiri atau oleh yayasan. 

Tetapi karena masalah biaya, selama penjajahan Jepang hampir tidak ada 

kemajuan yang terlihat.  

 
B. Perkembangan Sampai Dengan Tahun 1983 

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan PLB semakin terjamin, karena 

undangundang yang berlaku, dalam hal ini UU Pendidikan Nomor 12 Tahun 

1954, memuat ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran luar biasa. 

Namun demikian, lembaga yang mengawasi dan mengelola PLB telah 

berkali-kali mengalami perubahan, sejalan dengan perkembangan dan 

perubahan dalam tata usaha negara. 

 

Pada kurun waktu ini, satu-satunya lembaga PLB yang ada di tanah air 

adalah sekolah luar biasa, yaitu sekolah khusus bagi penyandang jenis 

kecacatan tertentu. 

 

Yang menarik adalah bahwa sampai dengan tahun 1963, PLB dan 

lembaga pendidikan guru PLB, yaitu SGPLB masih dikelola dan diawasi 

oleh instansi yang sama. Organisasi pengawasannya mengalami 

perkembangan, yaitu tahun 1954 oleh Seksi Pengajaran Luar Biasa, 

bagian dari Balai Pendidikan Guru yang berkedudukan di Bandung; 

tahun 1955 oleh Urusan Pendidikan Luar Biasa, bagian dari Jawatan 

Pengajaran, berkedudukan di Jakarta; tahun 1957 oleh Urusan 

Pendidikan Luar Biasa, bagian dari Jawatan Pendidikan Umum, 

berkedudukan di Jakarta. 

 

Pada tahun 1963 terjadi perubahan struktur organisasi pada Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan, dan mulai tahun itu, ada pemisahan 

pengawasan antara SLB dengan SGPLB sebagai berikut: 

a. Pendidikan luar biasa diawasi oleh Dinas Pendidikan Luar Biasa, bagian 

dari Direktorat Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, dan Sekolah Luar 

Biasa. 

b.  Lembaga pendidikan guru PLB dikelola oleh Dinas Pendidikan Guru 

dan Tenaga Teknis, bagian dari Direktorat Pendidikan Menengah dan 

Guru. 

c. Pada waktu yang sama, beberapa IKIP telah mulai membuka jurusan PLB 

pada tingkat sarjana muda, dipelopori oleh IKIP Bandung pada tahun 

1964. Tekanan program ini adalah menghasilkan tenaga ahli dalam 

PLB, dikelola oleh Direktorat Jendral Perguruan Tinggi. 

 

Pada waktu terjadi reorganisasi lagi di Deperteman Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tahun 1980, pengelolaan PLB dan LPTKPLB tetap 

terpisah, yaitu pendidikan luar biasa dibina oleh Subdirektorat Pembinaan 

SLB di bawah Direktorat Pendidikan Dasar pada Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah; lembaga pendidikan guru PLB dibina 

oleh Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis pada Direktorat 

Jendral yang sama, dan program sarjana PLB tetap berada di IKIP/FKIP di 

bawah Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 

 

Sampai saat itu, sekitar empat ratus buah sekolah luar biasa telah berdiri 

di tanah air, hampir semua dikelola oleh yayasan swasta. Sekolah luar 

biasa diklasifikasikan menjadi 6 jenis berdasarkan jenis kelainan yang 

dilayani, yaitu SLB-A untuk penyandang tuna netra, SLB-B untuk 

penyandang tuna rungu-wicara, SLB-C untuk penyandang tuna grahita, 

SLB-D untuk penyandang tuna daksa, SLB-E untuk penyandang tuna 

laras, dan SLB-G untuk penyandang tuna ganda. Jadi jelas bahwa pada 

masa ini, PLB hanya disediakan bagi 6 jenis kecacatan dan 

penyelenggaraannya hanya terbatas pada sekolah segregatif.  
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Dalam periode ini, Indonesia ternyata sudah muncul banyak gagasan 

penyelenggaraan pendidikan bluar biasa agi anak supernormal. atau SLB/F 

(Pola Dasar Umum penyelenggaraan pendidikan Luar Biasa dalam Rangka 

Kewajiban Belajar, BP3K, 1980). Beberapa upaya yang nyata antara lain:  

• Proyek Penelitian dari BP3K dalam kerja sarna dengan Yayasan 

Pengembangan Kreativitas yang dilakukan pada tahun 1980 yaitu 

tentang masalah ideniifikasi Anak berbakat (Supernormal).  

• Pada Seminar Nasional Pengembangan Kurikulum dan Sarana 

Pendidikan BP3K bulan September 1980 masalah pendidikan Anak 

Berbakat (Supernormal) juga ikut dibahas.  

• Oleh Perkumpulan Mahasiswa Orthopaedagogik Indonesia (PMOI) 

tanggal 25-26 Oktober 1980 di Surakarta telah diselenggarakan 

Simposium Nasional tentang pendekatan Konseptuan Strategi bagi 

Pelayanan Pendidikan Anak Berbakat (Supernormal) dengan 

penyampaian enam makalah. 

• Yayasan Masdani dan Yayasan Humalka dalam bulan November 

1980 telah mengadakan Simposium satu hari mengenai metodologi 

untuk Mengidentifikasi Anak yang sangat cerdas dan miskin.  

• Sebagai salah satu program kegiatan pusat pengembangan 

Kurikulum dan Sarana Pendidikan BP3K tahun 1981-1982 

direncanakan Seminar /Lokakarya Nasional yang diharapkan dapat 

menghasilkan usul-usul dan saran-saran tindak lanjut dari apa yang 

telah dilakukan sampai saat ini dalam usaha merintis pelayanan 

pendidikan khusus bagi Anak Berbakat (Supernormal).  

 

Sebagai tindak lanjut dari terselenggaranya seminar dan symposium yang 

telah beberapa kali dilakukan di Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka 

tepatnya pada tanggal 13 September 1983. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto telah meresmikan pelaksanaan 

program pendidikan Anak Supernormal di Jakarta. Dijelaskan Menteri Anak-

anak didik yang hadir sebagai angkatan pertama hendaknya diusahakan dapat 
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ditemukan bakat-bakatnya maupun potensinya untuk diberi kesempatan 

berkembang secara wajar dengan sedikit mungkin hambatan. Diharapkan 

Anak Supernormal merupakan waduk daripada sumber daya manusia yang 

berbakat sehingga pembangunan negara Indonesia untuk waktu yang akan 

datang akan lebih meningkat, lebih tepat guna mencapai hasH yang diinginkan 

kita bersama. Menteri Nugroho mengharapkan di antara anak didik itu nanti 

akan tumbuh sebagai ahli matematika, ahli Ilmu alam, ahli Ilmu fisika, ahli 

sejarah, ahli pendidikan, ahli psikologi dan berbagai macam keahlian yang 

masing-masing memerlukan bakat intelektual, apalagi kalau tingkat 

kecerdasannya sangat luar biasa tingginya.  

 

Dalam rangka kesempatan yang seluas-Iuasnya pada anak didik yang 

mempunyai IQ di at as rata-rata agar dapat mengembangkan kemampuan dan 

bakatnya secara, optimal Balitbang Dikbud (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan dan' Kebudayaan) telah mengadakan Uji-Coba 

"program pendidikan anak berbakat" pada 5 SMP dan 4 SMA dengan di 

wilayah DKI Jakarta. Adapun pendidikan anak berbakat yang diberikan terdiri 

dari mata pelajaran Fisika, Kimia, Biologi, IPBA (llmu Pengetahuan Bumi 

dan Antariksa), Elektronika, Otomotif, Pertanian, Matematika, Bahasa Inggris, 

Ketrampilan Kepustakaan dan Ketrampilan Meneliti (Library skills dan 

Research skills). Mata pelajaran tersebut diberikan dalam bentuk "modul" 

yang sifatnya memperkaya/enrichment. Para penulis modul tersebut antara 

lain dosen IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Malang dan IKIP Surabaya. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam menangani pelaksanaan pendidikan anak 

berbakat yaitu Kepala Sekolah, Guru (yang telah ditatar khusus untuk 

mengajar anak berbakat), konselor, serta orang tua murid 1 masyarakat. Untuk 

menentukan siapa-siapa yang dapat dikategorikan sebagai anak/murid anak 

berbakat, Balitbang Dikbud telah mengadakan penjaringan dan seleksi dengan 

menggunakan antara lain test IQ.  

 

Untuk melaksanakan Uji Coba ini, para guru telah ditatar lebih dahulu dan 
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dipersiapkan serta terus menerus akan dibina oleh suatu tim ahli yang khusus 

ditugaskan untuk itu antara lain memperdalam ilmu dan metodologinya.  

Dengan tetap mencampurkan mereka di kelas biasa diharapkan anak 

supernormal tetap berkembang sesuai dengan usianya dalam hal kejiwaan.  

 
C. Perkembangan Tahun 1984 

Tahun 1984 merupakan tahun yang mempunyai arti besar bagi 

dunia pendidikan di Indonesia, karena pada tahun itulah pemerintah 

mencanangkan gerakan wajib belajar enam tahun, yang berarti bahwa 

semua anak usia sekolah harus menyelesaikan pendidikan minimal 

sampai dengan tingkat SD: Untuk menuntaskannya, berbagai langkah 

telah ditempuh, misalnya pendirian sekolahsekolah baru, gerakan Kejar 

Paket A, sekolah kecil, sekolah terbuka, dsb. 

 

Gerakan wajar 6 tahun ini ternyata mempunyai pengaruh besar terhadap 

perkembangan PLB di tanah air. Anak luar biasa tidak mungkin 

tertampung di SLB-SLB yang telah ada. Kecuali jumlahnya masih sangat 

terbatas, letaknyapun sebagian besar berada di kota-kota besar, sedangkan 

hampir semua pengelolanya adalah yayasan swasta. Untuk mengatasi 

masalah ini, beberapa langkah penting telah diambil, antara lain: 

a. Diperkenalkannya bentuk layanan pendidikan yang baru, yaitu 

sekolah dasar luar biasa (SDLB). Berbeda dengan SLB, SDLB 

menyelenggarakan pendidikan dasar bagi tunanetra, tunatungu, 

tunagrahita dan tunadaksa dalam satu sekolah. Dengan dana 

proyek Inpres, pada tahun 1984 didirikan sebanyak 200 buah 

SDLB pada 200 kabupaten/kotamadya yang belum mempunyai SLB 

sama sekali. 

b. Diresmikannya beberapa sekolah umum untuk dapat juga menerima 

ALB, terutama penyandang tuna netra dengan potensi akademik 

normal. Sekolah ini kemudian disebut sekolah terpadu. 

c. Didirikannya SLB Pembina di berbagai daerah di Indonesia. Seperti 

25



 

dijelaskan sebelumnya, hampir semua SLB yang ada adalah 

sekolah swasta. Kecuali menjadi sekolah model bagi SLB-SLB 

swasta di sekitarnya dalam hal penyelenggaraan pendidikan. SLB 

Pembina merupakan sekolah negeri yang didirikan untuk tujuan 

penelitian, pelatihan, dan pendidikan dalam bidang PLB. 

 

Sampai dengan tahun 1990, di Indonesia telah ada 525 buah SLB (terdiri 

502 sekolah swasta dan 23 sekolah negeri, termasuk sekolah-sekolah 

pembina (Ditdikgutentis, 1991). Banyak diantaranya yang 

menyelenggarakan pendidikan sampai dengan tingkat SLTA. Di samping 

itu, terdapat 209 buah SDLB (seluruhnya negeri ). Berbagai lembaga PLB 

tersebut di atas baru dapat menampung sekitar 33.000 orang ALB. 

Sedangkan kelanjutan sekolah-sekolah terpadu tidak banyak diketahui. 

 

Dari data ini terlihat bahwa tidak banyak perubahan dalam layanan PLB di 

Indonesia. Pertama, jenis kecacatan yang dilayani masih tetap sarna, 

yaitu hanya anak-anak tunanetra, tunarungu-wicara, tunagrahita, 

tunadaksa, tunalaras, dan tuna ganda. Belum pernah ada pemikiran untuk 

juga menyediakan layanan khusus bagi anak-anak lambat belajar dan 

berkesulitan belajar di sekolah-sekolah biasa. Kedua, bentuk layanan 

masih cenderung segregatif. Meskipun ada upaya mengintegrasikan 

anak tuna netra di sekolah biasa, perkembangannya ternyata tidak 

menggembirakan. 

 

Pada tahun 1994, muncullah kebijakan yang tampaknya akan membawa 

warna barn dalarn perkembangan PLB di Indonesia. Pertama, 

diresmikannya pemakaian kurikulum PLB tahun 1994 yang berbeda dengan 

kurikulum sebelumnya. Di dalam 

 

kurikulum yang baru, nama satuan PLB bukan lagi SLB dan SDLB tetapi 

menjadi SDLB (pendidikan umum tingkat SD selama 6 tahun), SLTPLB 
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(pendidikan semi kejuruan setingkat SMP selama 3 tahun), dan SMLB 

(pendidikan kejuruan 

 

Setingkat SLTA). Dengan kurikulum baru, pada tingkat SLTLP dan 

SLTA, ALB yang mempunyai potensi akademik tinggi tampaknya harus 

didorong untuk berintegrasi di SMP umum, karena pada kedua jenjang 

pendidikan ini kurikulum PLB lebih banyak menyediakan pendidikan 

ketrampilan. Kedua, ditingkatkannya jenjang pendidikan calon guru PLB 

dari 2 tahun sesudah SLTA menjadi program sarjana di IKIP/FKIP 

universitas. Sebagai akibat dari kebijakan ini, beberapa SGPLB 

dialihfungsikan menjadi sekolah lain (Solo dan Yogyakarta), beberalapa lagi 

diintegrasikan ke Jurusan/Prigram studi S1 PLB IKIP dan FKIP (seperti 

Bandung, surabaya, Padang dan Makasar) SLTA lain, beberapa lagi 

diintegrasikan ke jurusan PLB pada IKIP/FKIP universitas terdekat, 

sedangkan kurikulum S 1 PLB yang ada lebih disempurnakan untuk juga 

dapat menghasilkan calon guru PLB yang berkualitas. 

Elaborasi sekolah terpadu HKI – braillo sos inklusi dan berbakat  

akselerasi  

 

D. Perkembangan Menuju Inklusi Abad XXI 

Elaborasi ulang (rativikasi-braillo-balitbang-dirPSLB) 

Istilah inklusif semakin popular dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya 

pendidikan luar biasa (PLB).  Pengembangan pendidikan inklusif menjadi salah satu 

program Direktorat Pendidikan Luar Biasa mulai tahun 2001 (Nasichin, 2001). 

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, Pusat Penelitian Balibangdiknas 

mengadakan ujicoba pendidikan inklusif di Wonosari, Gunungkidul, Yogjakarta 

(Suroto, 2002). Ceramah, diskusi, dan tulisan juga telah banyak dibuat tentang 

pendidikan inklusif. Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah ada kesamaan 

persepsi mengenai istilah inklusi sendiri, karena di negara asal konsep inklusi sendiri, 

masih ada perbedaan pengertian. Perlu dimengerti bahwa pendidikan inklusif 

memerlukan satu prasyarat, yaitu pengakuan secara responsive terhadap perbedaan 

individu. Pelaksanaan pendidikan inklusif juga memerlukan modifikasi administrasi 
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pendidikan dan pembelajaran terhadap administrasi pendidikan konvensional yang 

sekarang dipakai di sekolah-sekolah.  

 

Secara resmi, pendidikan inklusif diakui di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 5 disebutkan bahwa hak 

memperoleh layanan pendidikan khusus dijamin bagi warga negara yang mempunyai 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan / atau sosial, yang harus disediakan 

di sekolah khusus atau secara inklusif. Pendidikan inklusif kemudian dirintis secara 

resmi pada tahun 2003 melalui 

 

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 /C.66/MN/2003,  20 Januari 2003 

perihal Pendidikan ABK di sekolah umum bahwa di setiap Kabupaten/Kota di 

seluruh Indonesia sekurang  kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusi yaitu di jenjang  SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing 

minimal satu sekolah.  

 

Puncak dari kebijakan dalam pendidikan inklusif adalah dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi 

Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau 

Bakat Istimewa. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif 

adalah sistem  penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 

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

 

Menurut pasal 2 peraturan tersebut, pendidikan inklusif bertujuan: 

a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 

b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif  bagi semua peserta didik 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. 
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Sedangkan pada pasal 3 disebutkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan 

pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya 

pada pasal 4 diatur bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk minimal satu 

sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 

satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif 

yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. 

 

Respon masyarakat terhadap pendidikan inklusif sangat positif terbukti sampai akhir 

tahun 2008 telah dirintis sekitar 925 sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di 

Indonesia dengan perincian pada tabel berikut. 

Data Jumlah Sekolah dan Siswa ABK di Indonesia 

SEKOLAH TK SD SMP SMA JUMLAH

1. SLB 
(Cacat) 498 1.176 521 433 2.627 

2. Sek. 
Inklusi ABK 
(Cacat) 

17 641 75 57 790 

3. Sek. 
Inklusi ABK 
(Aksel) 

- 25 49 61 135 

SISWA TK SD SMP SMA JUMLAH

1. SLB 
(Cacat) 7.982 44.724 9.381 4.338 66.425 

2. Sek. 
Inklusi ABK 
(Cacat) 

67 9.264 879 195 10.405 

3. Sek. 
Inklusi ABK 
(Aksel) 
 

- 441 1.969 2.261 4.671 

Sumber : Direktorat Pembinaan SLB Depdiknas, 2008 
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Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah sekolah inklusi 

sebanyak 925 sekolah, terdiri dari 790 sekolah inklusi ABK Cacat dan 135 

sekolah inklusi ABK Akselerasi. 
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KURIKULUM 1977 

 

A. Latar Belakang 

Dunia dan masyarakat telah mengalami banyak perubahan sejak tahun 1968. Hal 

ini belum dipertimbangkan dalam kurikulum 1968 yang sudah dikembangkan 

uktuk sekolah-sekolah umum, sedangkan bagi SLB memang belum disusun 

kurikulum tersendiri. Menyadari hal itu, pemerintah, dalam hal ini Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, pada bulan mei 1974, menyadari pentingnya 

meninjau dan memperbarui kurikulum yang sudah berjalan selama enam tahun 

(Dep P dan K, 1975). Kebijaksanaan ini telah melahirkan serangkain kegiatan 

untuk meneliti dan mengembangkan kurikulum baru yang lebih sesuai, dilakukan 

bersama oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 

dengan Direktorat  Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.  Hasil dari 

serangkaian kegiatan ini adalah Kurikulum SD, SMP, dan SMA yang diresmikan 

pada tahun 1975 untuk mulai berlaku pada tahun ajaran 1976, sedangkan untuk 

SLB baru diresmikan pada tahun 1977 yang menjadi kurikulum nasional pertama 

kali di Indonesia. 

 

B. Karakteristik Kurikulum 1977 

Dalam kurikulum ini, kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimilki 

oleh para lulusan  dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan pendidikan, terdiri dari 

tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.  Setiap guru dan 

tenaga kependidikan lainnya harus mendalami setiap tujuan yang telah ditetapkan, 

agar dapat memahami jenis kegiatan belajar yang perlu direncanakan. Agar 

rencana kegiatan belajar benar-benar efektif dan fungsional, kurikulum ini 

mengharuskan setiap guru menggunakan teknik penyusunan program pengajaran 

yang dikenal dengan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).  

 

 

 

Ada empat hal yang ditekankan dalam kurikulum ini, yaitu: 
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1. Kurikulum ini manganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan. Ini 

berarti bahwa setiap gutu harus mengetahui secara jelas tujuan yang harus 

dicapai oleh para siswa dalam menyusun rencana kegiatan belajar 

mengajar dan membimbing serta melaksanakan rencana tersebut. 

2. Kurikulum ini menganut pendekatan integratif dalam arti setiap pelajaran 

dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan dalam menunjang 

tercapainya tujuan-tujuan yang lebih akhir. 

3. Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum ini tidak hanya dibebankan 

kepada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dalam pencapaiannya, 

tetapi juga kepada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan pendidikan 

agama. 

4. Kurikulum ini menekankan kepada efisiensi dan efektifitas penggunaan 

dana, daya, dan waktu. Waktu yang tersedia pada jam sekolah hendaknya 

dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan belajar untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang tidak mungkin dilakukan di luar situasi sekolah. 

 

Dalam menyusun dan membakukan kurikulum 1977, telah digunakan beberapa 

prinsip yang memungkinkan sistem pendidikan yang benar-benar efisien dan 

efektif, yaitu:  

1. Prinsip fleksibilitas : penyelenggaraan pendidikan ketrampilan di sekolah 

hendaknya mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan sekolah 

untuk menyediakan fasilitas bagi berlangsungnya program ketrampilan. 

2. Prinsip efisien dan efektifitas: waktu yang terbatas  di sekolah hendaknya 

tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang sebenarnya  dapat dilakukan 

siswa di luar lingkungan sekolah, seperti mencatat atau membaca buku 

yang dapat dilakukan di rumah. Agar efisien, hindari alokasi waktu belajar 

yang hanya satu jam pelajaran untuk satu pertemuan.  

3. Prinsip beorientasi pada tujuan: sebelum menentukan jam dan bahan 

pelajaran, para guru hendaknya terlebih dahulu menetapkan tujuan yang 

harus dicapai oleh para siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. 
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Proses penetapan tujuan berlangsung dari tingkatan yang paling umum 

menuju ke tingkatan yang lebih khusus. 

4. Prinsip kontinuitas: pendidikan merupakan proses yang berlangsung 

seumur hidup. Pendidikan dasar disusun agar para lulusan dapat mengikuti 

pendidikan menengah, Kecuali tentu saja menjadi anggota masyarakat 

yang baik. Pendidikan menengah dirancang untuk menyiapkan lulusan 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kecuali menjadi anggota 

masyakarat yang baik dan memiliki ketrampilan untuk bekerja. Kurikulum 

ketiga jenjang pendidikan tersebut harus mempunyai hubungan hirarkis 

dan fungsional. 

5. Prinsip pendidikan seumur hidup: setiap manusia Indonesia diharapkan 

untuk selalau berkembang sepanjang hdupnya. Sekolah dan masyarakat 

diharapkan dapat menciptakan situasi yang menantang. Tugas sekolah 

bukan hanya mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang berguna 

secara langsung setelah lulus, melainkan juga menyiapkan sikap dan nilai 

serta kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. 

 

C. Sistematika Kurikulum 1977 

Perangkat Kurikulum 1977 meliputi: 

Buku 1: berisi tujuan institusional dan struktur program 

Buku 2: berisi garis besar program pengajaran, yang di dalamnya berisi: 

• Rumusan tujuan kurikuler setiap bidang pengajaran 

• Tujuan instruksional umum yang secara bertahap harus dicapai oleh setiap 

bidang pengajaran 

• Pokok-pokok bahasan untuk setiap bidang pengajaran dari tahun ke tahun 

Buku 3: berisi penjelasan umum pelaksanaan kurikulum 

Buku 4: berisi pedoman khusus tentang penilaian, bimbingan penyuluhan, 

administrasi dan supervisi pendidikan. 
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D. Tujuan Institusional dan Struktur Program 

Tujuan institusional SLB 

Tujuan Institusional SLB/A Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah : 

1) memberi bekal kemampuan untuk memasuki jenjang pendidikan 

menengah pertama; 

2) memberi bekal keterampilan dasar untuk dapat dikembangkan menjadi 

keterampilan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia 

kerja; 

3) mengembangkan kemampuan untuk mengenal dan memanfaatkan 

lingkungan serta bergerak dengan mudah, terarah dan tidak terbatas. 

 

Tujuan Institusional SLB/B Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah : 

1) memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar untuk berbahasa dan 

berkomunikasi sebagai landasan guna memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang setaraf dengan pendidikan dasar pada SD 

biasa/umum; 

2) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar tentang berbagai 

keterampilan yang baik sesuai dengan kemampuan/ketakmampuannya 

maupun keperluan dan tuntutan masyarakat; 

3) mampu menyesuaikan diri secara sosial-emosional dalam kehidupan 

sehari-hari; 

4) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar untuk memanfaatkan 

sisa pendengaran yang dimiliki; 

5) siap secara fungsional untuk dapat mengikuti pendidikan di tingkat 

Menengah Pertama pada sekolah Luar Biasa Tunarungu atau di Sekolah 

Menengah Tingkat Pertama di sekolah biasa; 

 

Tujuan Institusional SLB/C Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah: 

1) memberi bekal kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif yanhg 

memungkinkan siswa sesuai dengan kemampuannya memasuki jenjang 

pendidikan lebih tinggi; 
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2) memberi bekal pengetahuan keterampilan yang 

menunjang/memungkinkan siswa mandiri; 

3) mengembangkan emosi dan sosialisasi siswa serta kemampuan 

penyesuaian diri sehingga ia mampu bekerja sama dengan lingkungannya. 

 

Tujuan Institusional SLB/C.1. Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah : 

1) memantapkan kemampuan siswa untuk menolong diri sendiri; 

2) memberi bekal sebagian dari pengetahuan yang bersifat akademik yang 

dapat menunjang kehidupan mandiri siswa; 

3) memberi keterampilan berkomunikasi dengan lingkungan; 

4) memberi bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar mengenai 

beberapa keterampilan dasar kejuruan agar siswa siap mengikuti Program 

Pendidikan Kejuruan. 

 

Tujuan Institusional SLB/D Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah: 

1) memberi bekal keterampilan pada siswa dalam mengatasi hambatan 

motoriknya; 

2) memberi bekal untuk dapat mengembangkan diri sendiri sesuai dengan asa 

pendidikan seumur hidup; 

3) memberi bekal berupa keterampilan sosial dan kemantapan pribadi yang 

diperlukan siswa dalam kehidupan bermasyarakat; 

4) memberi bekal keterampilan dasar sesuai dengan umurnya untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan sederhana di lingkungannya. 

 

Tujuan Institusional SLB/D.1. Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah: 

1) mengembangkan kemampuan koordinasi sensomotorik siswa; 

2) memberi bekal keterampilan pada siswa guna mengatasi hambatan 

motoriknya; 

3) memberi bekal kemampuan kepada siswa agar dapat menguasai beberapa 

keterampilan yang memungkinkan dapat menunjang kehidupan mandiri; 
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4) mengusahakan agar siswa dapat mengembangkan diri secara sosial 

emosional sehingga dapat bekerja sama dengan lingkungan dalam batas-

batas kemampuan yang dimilikinya; 

5) mengembangkan kemampuan dasar kognitif, dan kreatif siswa; 

6) mengembangkan kemampuan di bidang pengetahuan, keterampilan dan 

sikap dasar mengenai beberapa keterampilan dasar kejuruan siswa. 

 

Tujuan Institusional SLB/E 

1) sebagai lembaga pendidikan, SLB/E bertujuan untuk membentuk siswa 

agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang 

mampu membangun dirinya sendiri, dan ikut bertanggung jawab terhadap 

pembangunan bangsa. 

2) sebagai lembaga pendidikan luar biasa pada tingkat dasar, SLB/E 

bertujuan untuk memberi bekal kemampuan bagi siswa untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

3) Sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup, SLB/E memberikan bekal 

bagi siswa untuk mengembangkan dirinya sesuai tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat. 

4) Sesuai dengan fungsinya, SLB/E memberikan pelayanan, pembinaan, dan 

perbaikan pribadi dan sosial siswa agar dapat bermasyarakat dan 

memasyarakat secara harmonis. 

 

Struktur program kurikulum SLB 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM SLB  

SEKOLAH LUAR BIASA TUNANETRA (SLB-A) TINGKAT 

DASAR 

KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 
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KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI 

3. Pendidikan Sejarah Perjuangan 
Bangsa 1) 

1 1 1 1 1 1 

4. Bahas Indonesia 2) 10/9 10/9 8/7 8/7 8/7 8/7 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 3 3 3 3 
6. Matematika 6 6 6 6 6 6 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 4 4 4 4 
8. Olahraga dan Kesehatan 2 2 3 3 3 3 
9. Pendidikan Kesenian 2 2 4 4 4 4 
10. Pendidikan Keterampilan 2 2 4 4 4 4 
11. Orientasi dan Mobilitas 2 2 2 2 2 2 
12. Bahasa Daerah 3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

30 30 38 38 38 38   
(32) (32) (40) (40) (40) (40)

 

Catatan : 

1) diberikan pada setiap cawu 3 

2)  pada kelas I dan II, pada cawu 1 dan 2 diberikan dengan waktu 10 jam 

pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 9 jam 

pelajaran per minggu. Pada kelas III sampai kelas VI, pada cawu 1 dan 2 

diberikan denganwaktu 8 jam pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 

diberikan waktu 7 jam pelajaran per minggu. 

3) Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNARUNGU (SLB-B) TINGKAT 

DASAR 

 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila - - 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) - - 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 12 12 10/

9 
10/
9 

8/7 8/7 8/7 8/7 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 2 2 3 3 3 3 
6. Matematika 4 4 6 6 6 6 6 6 
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KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI VII VIII 

7. Ilmu Pengetahuan Alam - - 2 2 4 4 4 4 
8. Olahraga dan Kesehatan 4 4 4 4 3 3 3 3 
9. Pendidikan Kesenian 4 4 4 4 2 2 2 2 
10. Pendidikan Keterampilan 4 4 4 4 6 6 6 6 
11. Bina Persepsi Bunyi dan Irama 2 2 2 2 2 2 2 2 
  32 32 38 38 38 38 38 38 

 

Catatan : 

1) diberikan pada setiap cawu 3 

2)  pada kelas I dan II, diberikan dengan waktu 12 jam pelajaran per 

minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 9 jam pelajaran per 

minggu. Pada kelas III dan  IV, pada cawu 1 dan 2 diberikan 

denganwaktu 10 jam pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 diberikan 

waktu 9 jam pelajaran per minggu. Pada kelas V dan  VI, pada cawu 1 

dan 2 diberikan denganwaktu 8 jam pelajaran per minggu, dan pada 

cawu 3 diberikan waktu 7 jam pelajaran per minggu. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNAGRAHITA (SLB-C) TINGKAT 

DASAR 

 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 4 4 4 4 
6. Matematika 2 2 4 4 4 4 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 3 3 3 3 
8. Olahraga, Kesehatan dan Sensomotorik 5 5 5 5 5 5 
9. Pendidikan Kesenian 2 2 2 2 2 2 
10. Pendidikan Keterampilan 3 3 6 6 6 6 
11. Bina Diri 2 2 2 2 2 2 
12. Bahasa Daerah 3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

30 30 38 38 38 38   
(32) (32) (40) (40) (40) (40) 
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Catatan : 

1) diberikan pada setiap cawu 3 

2)  diberikan pada cawu 1 dan 2 dengan waktu 8 jam pelajaran per minggu, 

dan pada setiap cawu 3 diberikan dengan waktu 7 jam pelajaran per 

minggu.  

3) Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNAGRAHITA (SLB-C1) 

TINGKAT DASAR 

 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 
I II III IV V VI VII VIII 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) - - - - - - 1 1 
4. Bahas Indonesia  8 8 6 6 6 6 6 6 
5. Pengenalan Lingkungan 2 2 4 4 4 4 4 4 
6. Matematika/Berhitung 2 2 3 3 3 3 3 3 
7. Pendidikan Menolong Diri Sendiri 4 4 4 4 4 4 4 4 
8. Pendidikan Kerumahtanggaan 2 2 3 3 3 3 4 4 
9. Pendidikan Olahraga, Kesehatan, dan 

Sensomotorik 
4 4 4 4 4 4 4 4 

10. Pendidikan Kesenian 2 2 3 3 3 3 3 3 
11. Pendidikan Keterampilan 2 2 3 3 3 3 4 4 
  30 30 34 34 3

4 
34 38 38 

 

Catatan : 

1. diberikan pada setiap cawu di kelas VII dan VIII 

2. diberikan pada cawu 1 dan 2 dengan waktu 8 jam pelajaran per minggu, 

dan pada setiap cawu 3 diberikan dengan waktu 7 jam pelajaran per 

minggu.  

3. Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 
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STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNANETRA (SLB-D) TINGKAT 

DASAR 

 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 
I II III IV V VI 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 3 3 3 3 
6. Matematika 6 6 6 6 6 6 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 4 4 4 4 
8. Olahraga dan Kesehatan 2 2 3 3 3 3 
9. Pendidikan Kesenian 2 2 4 4 4 4 
10. Pendidikan Keterampilan 2 2 4 4 4 4 
11. Bina Diri dan Bina Gerak 2 2 2 2 2 2 
12. Bahasa Daerah 3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

30 30 38 38 38 38   
(32) (32) (40) (40) (40) (40) 

 

Catatan : 

1) diberikan pada setiap cawu 3 

2) pada cawu 1 dan 2 diberikan dengan waktu 8 jam pelajaran per minggu, 

dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 7 jam pelajaran per minggu.  

3) Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNANETRA (SLB-D1) TINGKAT 

DASAR 

 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 
I II III IV V VI VII VIII 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) - - 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2)  8 8 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 2 2 4 4 4 4 
6. Matematika/Berhitung 4 4 4 4 4 4 4 4 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 2 2 2 2 2 2 
8. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. Pendidikan Kesenian 3 3 3 3 3 3 3 3 
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KELAS No BIDANG PENGAJARAN 
I II III IV V VI VII VIII 

10. Pendidikan Keterampilan 3 3 4 4 6 6 6 6 
11. Bina Diri, Bina Gerak, Bina Wicara 4 4 6 6 6 6 6 6 
  30 30 34 34 38 38 38 38 

 

Catatan : 

1) diberikan pada setiap cawu 3 

2) pada kelas I dan II diberikan dengan waktu 8 jam pelajaran per minggu 

pada kelas III sampai VIII, pada cawu 1 dan 2 diberikan dengan waktu 7 

jam pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 6 

jam pelajaran per minggu 

3) Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNANETRA (SLB-E) TINGKAT 

DASAR 

 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 
I II III IV V VI 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 10/9 10/9 8/7 8/7 8/7 8/7 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 3 3 3 3 
6. Matematika 6 6 6 6 6 6 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 4 4 4 4 
8. Olahraga dan Kesehatan 2 2 3 3 3 3 
9. Pendidikan Kesenian 2 2 4 4 4 4 
10. Pendidikan Keterampilan 2 2 4 4 4 4 
11. Bina Pribadi dan Bina Sosial 2 2 2 2 2 2 
12. Bahasa Daerah 3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

30 30 38 38 38 38   
(32) (32) (40) (40) (40) (40) 

 

Catatan : 

1) diberikan pada setiap cawu 3 

2)  pada kelas I dan II, pada cawu 1 dan 2 diberikan dengan waktu 10 jam 

pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 9 jam 

pelajaran per minggu. Pada kelas III sampai kelas VI, pada cawu 1 dan 2 
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diberikan denganwaktu 8 jam pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 

diberikan waktu 7 jam pelajaran per minggu. 

3) Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

E. Garis Besar Program Pengajaran 

Garis besar program pengajaran (GBPP) dikembangkan untuk setiap bidang 

pengajaran pada  program pendidikan / jenis persekolahan. Pada dasarnya, buku 

GBPP untuk setiap bidang pengajaran berisi tiga bagian, yaitu 1) tujuan kurikuler, 

tujuan institusional dan pokok bahasan, 2) pokok bahasan dab sub pokok bahasan 

menurut kelas/tingkat, dan 3) bahan pengajaran.  Berikut adalah contoh format 

dari ketiga bagian tersebut: 

 

Tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan pokok bahasan 

(contoh bidang pengajaran IPA untuk SLB-A) 
TUJUAN KURIKULER TUJUAN INSTRUKSIONAL POKOK BAHASAN 

1.Murid mengenal, 

memahami dan mampu 

mempergunakan konsep-

konsep dasar IPA yang 

berguna. 

1.1.Murid mengenal alam   

      benda-benda di  

      sekitarnya 

 

1.2.Murid menggolongkan  

       benda-benda hidup dan  

       tak hidup 

 

1.3.dst 

1.1.1.Benda-benda di sekitar  

          kita 

1.1.2.Permukaan tanah 

 

1.2.1.Benda hidup dan tak  

          Hidup 

1.2.2.Benda padat, cair, dan  

          gas 

 

Pokok bahasan dan sub pokok bahasan menurut kelas/tingkat 

(contoh bidang pengjaran IPA untuk SLB-A) 
KELAS/TINGKAT/TA

HUN 

TK 

 

TI 

 

PB 

 

SUB POKOK 

BAHASAN 

P1 P2 D1 dst 

SUMBER 

BAHAN 

1 1.1 1.1.1 Benda-benda 

di sekitar kita 

 

1.1.1.1.Benda-benda tak 

hidup di sekitar kita (batu, 

udara, air, dll) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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KELAS/TINGKAT/TA

HUN 

TK 

 

TI 

 

PB 

 

SUB POKOK 

BAHASAN 

P1 P2 D1 dst 

SUMBER 

BAHAN 

1.1.1.2.Pengenalan corak, 

bentuk, ukuran, kasar 

halus permukaan benda 

1.1.1.3.dst 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Bahan pengajaran 

(contoh bidang pengajaran IPA SLB-A) 
SUMBER BAHAN TINGKAT/ 

KELOMPOK 

CATUR 

WULAN 

JUMLAH 

JAM 

BAHAN 

PENGAJARAN POKOK TAMBAHAN 

P1 1 27 X2jam 1.Benda-benda tak hidup 

di sekitar kita (batu, air, 

udara) 

2.Pengenalan corak, 

bentuk, ukuran, kasar 

halus permukaan benda 

3.dst. 

  

 

 

F. Sistem penyajian 

Untuk menjamin bahwa waktu yang tersedia dimanfaatkan secara berebcana bagi 

kegiatan belajar mengajar yang fungsional untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan, diperlukan satu sistem perencanaan pembelajaran yang dikenal 

dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). PPSI berlandaskan 

kepada pandangan bahwa proses belajar mengajar merupakan satu sistem yang 

diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, 

dapat diukur, dan dirumuskan dalam bentuk kemampuan atau tingkah laku. Hanya 

tujuan yang jelas yang akan memudahkan penyusunan alat evaluasi, menyiapkan 

materi pembelajaran,   memilih metode mengajar, dan menyusun kegiatan belajar 

mengajar yang sistematis. 
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Format rencana pembelajaran menurut PPSI (disebut Satuan Pelajaran) yang 

disarankan adalah sebagai berikut: 

Satuan Pelajaran 

Bidang Studi          : 

Sub bidang studi    : 

Satuan bahasan      : 

Kelas                      : 

Semester                 : 

Waktu                     : 

I.Tujuan Instruksional Umum 

II.Tujuan Instruksional Khusus 

III.Materi Pelajaran 

IV.Kegiatan Belajar mengajar 

V.Alat dan sumber pelajaran 

VI.Evaluasi 
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KURIULUM 1984 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum SLB 1984 merupakan hasil perbaikan dari kurikulm SLB 1977 setelah 

diadakan penelitian sekaligus penyesuaian dengan tuntutan GBHN 1983. Setelah 

beberapa tahun Kurikulum SLB 1984 tersebut diterapkan, kini terasa kembali 

perlunya dilakukan penelitian dalam rangka perbaikan selanjutnya. Lebih-lebih 

dengan tuntutan GBHN 1988 dan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang 

pendidikan, yaitu dengan keluarnya UU RI No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, maka kurikulum yang sekarang berlaku menuntut perlunya segera 

dilakukan peninjauan kembali. 

 

B. Komponen Kurikulum SLB 1984 

Di antara sekian banyak komponen yang tercakup dalam kurikulum SLB 1984, 

terdapat beberapa komponen yang perlu mendapat sorotan dan penjelasan. 

Beberapa di antaranya adalah : 

1. Komponen Tujuan 

Dalam Kurikulum SLB 1984 komponen tujuan dirumuskan sejak dari Tujuan 

Pendidikan Nasional, Tujuan Institusional, Tujuan Kurikuler sampai pada 

Tujuan Instruksional Umum. Setiap SLB (A sampai dengan E) mempunyai 

rumusan tujuan tersendiri sesuai dengan permasalahan anak yang ditangani. 

Di bawah ini akan dikutipkan rumusan Tujuan Institusional (khusus tingkat 

dasar) dari masing-masing SLB. 

a.  Tujuan Institusional SLB/A Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah : 

1) memberi bekal kemampuan untuk memasuki jenjang pendidikan 

menengah pertama; 

2) memberi bekal keterampilan dasar untuk dapat dikembangkan 

menjadi keterampilan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan dunia kerja; 

3) mengembangkan kemampuan untuk mengenal dan memanfaatkan 

lingkungan serta bergerak dengan mudah, terarah dan tidak terbatas. 
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b. Tujuan Institusional SLB/B Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah : 

1) memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar untuk 

berbahasa dan berkomunikasi sebagai landasan guna memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang setaraf dengan 

pendidikan dasar pada SD biasa/umum; 

2) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar tentang 

berbagai keterampilan yang baik sesuai dengan 

kemampuan/ketakmampuannya maupun keperluan dan tuntutan 

masyarakat; 

3) mampu menyesuaikan diri secara sosial-emosional dalam kehidupan 

sehari-hari; 

4) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar untuk 

memanfaatkan sisa pendengaran yang dimiliki; 

5) siap secara fungsional untuk dapat mengikuti pendidikan di tingkat 

Menengah Pertama pada sekolah Luar Biasa Tunarungu atau di 

Sekolah Menengah Tingkat Pertama di sekolah biasa; 

c.   Tujuan Institusional SLB/C Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah: 

1) memberi bekal kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif yanhg 

memungkinkan siswa sesuai dengan kemampuannya memasuki 

jenjang pendidikan lebih tinggi; 

2) memberi bekal pengetahuan keterampilan yang 

menunjang/memungkinkan siswa mandiri; 

3) mengembangkan emosi dan sosialisasi siswa serta kemampuan 

penyesuaian diri sehingga ia mampu bekerja sama dengan 

lingkungannya. 

d. Tujuan Institusional SLB/C.1. Program Pendidikan Tingkat Dasar 

adalah: 

1) memantapkan kemampuan siswa untuk menolong diri sendiri; 

2) memberi bekal sebagian dari pengetahuan yang bersifat akademik 

yang dapat menunjang kehidupan mandiri siswa; 

3) memberi keterampilan berkomunikasi dengan lingkungan; 
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4) memberi bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar mengenai 

beberapa keterampilan dasar kejuruan agar siswa siap mengikuti 

Program Pendidikan Kejuruan. 

e.   Tujuan Institusional SLB/D Program Pendidikan Tingkat Dasar adalah: 

1) memberi bekal keterampilan pada siswa dalam mengatasi hambatan 

motoriknya; 

2) memberi bekal untuk dapat mengembangkan diri sendiri sesuai 

dengan asa pendidikan seumur hidup; 

3) memberi bekal berupa keterampilan sosial dan kemantapan pribadi 

yang diperlukan siswa dalam kehidupan bermasyarakat; 

4) memberi bekal keterampilan dasar sesuai dengan umurnya untuk 

dapat melaksanakan pekerjaan sederhana di lingkungannya. 

f.   Tujuan Institusional SLB/D.1. Program Pendidikan Tingkat Dasar 

adalah: 

1) mengembangkan kemampuan koordinasi sensomotorik siswa; 

2) memberi bekal keterampilan pada siswa guna mengatasi hambatan 

motoriknya; 

3) memberi bekal kemampuan kepada siswa agar dapat menguasai 

beberapa keterampilan yang memungkinkan dapat menunjang 

kehidupan mandiri; 

4) mengusahakan agar siswa dapat mengembangkan diri secara sosial 

emosional sehingga dapat bekerja sama dengan lingkungan dalam 

batas-batas kemampuan yang dimilikinya; 

5) mengembangkan kemampuan dasar kognitif, dan kreatif siswa; 

6) mengembangkan kemampuan di bidang pengetahuan, keterampilan 

dan sikap dasar mengenai beberapa keterampilan dasar kejuruan 

siswa. 

 

g. Tujuan Institusional SLB/E 

1) sebagai lembaga pendidikan, SLB/E bertujuan untuk membentuk 

siswa agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan 
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Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri, dan ikut 

bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. 

2) sebagai lembaga pendidikan luar biasa pada tingkat dasar, SLB/E 

bertujuan untuk memberi bekal kemampuan bagi siswa untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidiakn yang lebih tinggi. 

3) Sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup, SLB/E memberikan 

bekal bagi siswa untuk mengembangkan dirinya sesuai tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat. 

4) Sesuai dengan fungsinya, SLB/E memberikan pelayanan, 

pembinaan, dan perbaikan pribadi dan sosial siswa agar dapat 

bermasyarakat dan memasyarakat secara harmonis. 

2. Komponen Jenjang Pendidikan 

Jenjang pendidikan di SLB (A-E) sesuai dengan Kurikulum SLB 1984 adalah 

sebagai berikut : 

a. SLB/A : Tingkat Persiapan, Tingkat Dasar, Pendidiakn Menengah 

Tingkat Pertama, Pendidikan Kejuruan Menengah Tingkat Pertama, dan 

Pendidikan Kejuruan Menengah Tingkat Atas. 

b. SLB/B : Tingkat Persiapan, Tingkat Dasar, dan Pendidikan 

Kejuruan/Lanjutan (terdiri dari : Pendidikan Kejuruan Dasar, dan 

Pendidikan Kejuruan Menengah Tingkat Pertama). 

c. SLB/C: Tingkat Persiapan, Tingkat Dasar, Pendidikan Kejuruan. 

d. SLB/C1 : Tingkat Persiapan, Tingkat Dasar, dan Pendidikan Kejuruan. 

e. SLB/D : Tingkat Persiapan, Tingkat Dasar, Pendidikan Menengah 

Tingkat Pertama, Pendidikan Kejuruan Menengah Tingkat pertama. 

f. SLB/D1 : Tingkat Persiapan, Tingkat Dasar, dan Pendidikan Menengah 

Kejuruan Tingkat Pertama. 

g. SLB/E : Jenjang Pendidikan dasar. 

 

3. Komponen Struktur Program 

Struktur Program Kurikulum SLB 1984 dan alokasi waktu dari masing-masing 

SLB, khusus jenjang pendidikan dasar adalah sebagai berikut : 
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STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNANETRA (SLB-A) TINGKAT DASAR 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI 
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 10/9 10/9 8/7 8/7 8/7 8/7 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 3 3 3 3 
6. Matematika 6 6 6 6 6 6 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 4 4 4 4 
8. Olahraga dan Kesehatan 2 2 3 3 3 3 
9. Pendidikan Kesenian 2 2 4 4 4 4 
10. Pendidikan Keterampilan 2 2 4 4 4 4 
11. Orientasi dan Mobilitas 2 2 2 2 2 2 
12. Bahasa Daerah 3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

30 30 38 38 38 38   
(32) (32) (40) (40) (40) (40) 

 

Catatan : 

1. diberikan pada setiap cawu 3 

2.  pada kelas I dan II, pada cawu 1 dan 2 diberikan dengan waktu 10 jam 

pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 9 jam 

pelajaran per minggu. Pada kelas III sampai kelas VI, pada cawu 1 dan 

2 diberikan denganwaktu 8 jam pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 

diberikan waktu 7 jam pelajaran per minggu. 

3. Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNARUNGU (SLB-B) TINGKAT DASAR 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI VII VIII 
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila - - 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) - - 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 12 12 10/

9 
10/
9 

8/
7 

8/7 8/7 8/7 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 2 2 3 3 3 3 
6. Matematika 4 4 6 6 6 6 6 6 
7. Ilmu Pengetahuan Alam - - 2 2 4 4 4 4 
8. Olahraga dan Kesehatan 4 4 4 4 3 3 3 3 
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KELAS No BIDANG PENGAJARAN 
I II III IV V VI VII VIII 

9. Pendidikan Kesenian 4 4 4 4 2 2 2 2 
10. Pendidikan Keterampilan 4 4 4 4 6 6 6 6 
11. Bina Persepsi Bunyi dan Irama 2 2 2 2 2 2 2 2 
  32 32 38 38 3

8 
38 38 38 

 

Catatan : 

1. diberikan pada setiap cawu 3 

2.  pada kelas I dan II, diberikan dengan waktu 12 jam pelajaran per 

minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 9 jam pelajaran per 

minggu. Pada kelas III dan  IV, pada cawu 1 dan 2 diberikan 

denganwaktu 10 jam pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 diberikan 

waktu 9 jam pelajaran per minggu. Pada kelas V dan  VI, pada cawu 1 

dan 2 diberikan denganwaktu 8 jam pelajaran per minggu, dan pada 

cawu 3 diberikan waktu 7 jam pelajaran per minggu. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNAGRAHITA RINGAN (SLB-C) TINGKAT 

DASAR 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI 
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 4 4 4 4 
6. Matematika 2 2 4 4 4 4 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 3 3 3 3 
8. Olahraga, Kesehatan dan Sensomotorik 5 5 5 5 5 5 
9. Pendidikan Kesenian 2 2 2 2 2 2 
10. Pendidikan Keterampilan 3 3 6 6 6 6 
11. Bina Diri 2 2 2 2 2 2 
12. Bahasa Daerah 3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

30 30 38 38 38 38   
(32) (32) (40) (40) (40) (40) 

 

Catatan : 

1. diberikan pada setiap cawu 3 
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2.  diberikan pada cawu 1 dan 2 dengan waktu 8 jam pelajaran per 

minggu, dan pada setiap cawu 3 diberikan dengan waktu 7 jam 

pelajaran per minggu.  

3. Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNAGRHITA SEDANG (SLB-C1) TINGKAT 

DASAR 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI VII VII
I 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) - - - - - - 1 1 
4. Bahas Indonesia  8 8 6 6 6 6 6 6 
5. Pengenalan Lingkungan 2 2 4 4 4 4 4 4 
6. Matematika/Berhitung 2 2 3 3 3 3 3 3 
7. Pendidikan Menolong Diri Sendiri 4 4 4 4 4 4 4 4 
8. Pendidikan Kerumahtanggaan 2 2 3 3 3 3 4 4 
9. Pendidikan Olahraga, Kesehatan, dan 

Sensomotorik 
4 4 4 4 4 4 4 4 

10. Pendidikan Kesenian 2 2 3 3 3 3 3 3 
11. Pendidikan Keterampilan 2 2 3 3 3 3 4 4 
  30 30 34 34 34 34 38 38 

 

Catatan : 

1. diberikan pada setiap cawu di kelas VII dan VIII 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNADAKSA RINGAN (SLB-D) TINGKAT 

DASAR 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI 
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 3 3 3 3 
6. Matematika 6 6 6 6 6 6 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 4 4 4 4 
8. Olahraga dan Kesehatan 2 2 3 3 3 3 
9. Pendidikan Kesenian 2 2 4 4 4 4 

51



 

KELAS No BIDANG PENGAJARAN 
I II III IV V VI 

10. Pendidikan Keterampilan 2 2 4 4 4 4 
11. Bina Diri dan Bina Gerak 2 2 2 2 2 2 
12. Bahasa Daerah 3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

30 30 38 38 38 38   
(32) (32) (40) (40) (40) (40) 

 

Catatan : 

1. diberikan pada setiap cawu 3 

2. pada cawu 1 dan 2 diberikan dengan waktu 8 jam pelajaran per 

minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 7 jam pelajaran per 

minggu.  

3. Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNADAKSA SEDANG (SLB-D1) TINGKAT 

DASAR 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI VII VIII 
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) - - 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2)  8 8 7/6 7/6 7/

6 
7/6 7/6 7/6 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 2 2 4 4 4 4 
6. Matematika/Berhitung 4 4 4 4 4 4 4 4 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 2 2 2 2 2 2 
8. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. Pendidikan Kesenian 3 3 3 3 3 3 3 3 
10. Pendidikan Keterampilan 3 3 4 4 6 6 6 6 
11. Bina Diri, Bina Gerak, Bina Wicara 4 4 6 6 6 6 6 6 
  30 30 34 34 3

8 
38 38 38 

 

Catatan : 

1. diberikan pada setiap cawu 3 

2. pada kelas I dan II diberikan dengan waktu 8 jam pelajaran per minggu 

pada kelas III sampai VIII, pada cawu 1 dan 2 diberikan dengan waktu 7 jam 

pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 6 jam 

pelajaran per minggu 
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STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 

SEKOLAH LUAR BIASA TUNALARAS (SLB-E) TINGKAT DASAR 
KELAS No BIDANG PENGAJARAN 

I II III IV V VI 
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 
2. Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 1) 1 1 1 1 1 1 
4. Bahas Indonesia 2) 10/9 10/9 8/7 8/7 8/7 8/7 
5. Ilmu Pengetahuan Sosial - - 3 3 3 3 
6. Matematika 6 6 6 6 6 6 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 4 4 4 4 
8. Olahraga dan Kesehatan 2 2 3 3 3 3 
9. Pendidikan Kesenian 2 2 4 4 4 4 
10. Pendidikan Keterampilan 2 2 4 4 4 4 
11. Bina Pribadi dan Bina Sosial 2 2 2 2 2 2 
12. Bahasa Daerah 3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

30 30 38 38 38 38   
(32) (32) (40) (40) (40) (40) 

 

Catatan : 

1. diberikan pada setiap cawu 3 

2.  pada kelas I dan II, pada cawu 1 dan 2 diberikan dengan waktu 10 jam 

pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 diberikan dengan waktu 9 jam 

pelajaran per minggu. Pada kelas III sampai kelas VI, pada cawu 1 dan 

2 diberikan denganwaktu 8 jam pelajaran per minggu, dan pada cawu 3 

diberikan waktu 7 jam pelajaran per minggu. 

3. Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran Bahasa Daerah. 

 

4. Komponen Bahan Pengajaran 

Bahan pengajaran dari masing-masing Bidang Studi tertuang di dalam GBPP yang 

dijabarkan berdasarkan rumusan tujuan kurikuler dan tujuan Instruksional umum. 

Karena sifatnya garis besar, maka di dalam GBPP tersebut hanya disajikan 

semacam pokok-pokok bahasan yang dipandang sesuai dan memenuhi tuntutan 

dari tujuan kurikuler dan tuijuan instruksional umum yang ditetapkan. 

 

Dalam pelaksanaan kurikulum, guru dituntut untuk mengembangkan sendiri 

sesuai dengan kebutuhan. Sebagai salah satu pembantu bagi para Guru dalam 
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mengembangkan kegietan belajar-mengajar, maka setiap Bidang Studi, telah 

diterbitkan buku pegangan guru sesuai dengan GBPP yang maksudnya benar-

benar hanya sebagai penunjang, bukan merupakan satu-satunya pengajaran.  

 

5. Komponen Pelaksanaan 

Pelaksanaan kurikulum akan melibatkan banyak pihak, yeitu kepala sekolah, guru, 

administrator, siswa dan bahkan juga masyarakat termasuk orang tua. Ujung 

tombak dari pelaksanaan kurikulum di sekolah adalah Guru dan Kepala Sekolah. 

Untuk memperlancar tugas-tugas Guru dan Kepala Sekolah dalam rangka 

pelaksanaan Kurikulum SLB, maka disiapkan beberpa Buku Pentunjuk Pedoman, 

diantaranya adalah: 

a. Buku Pedoman Proses Belajar-Mengajar 

b. Buku Pedoman Satuan Pelajaran 

c. Buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan 

d. Buku Pedoman Penilaian 

 

C.   Pelaksanaan Kurikulum SLB  

1. Kegiatan Kurikuler 

Kegiatan kurikuler terdiri dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hal-hal yang tidak 

dapat dipisahkan dati tujuan pendidikan secara keseluruhan dari sekolah 

yang bersangkutan. 

 

Kegitan intrakurikuler dilakukan di sekolah dan penjatahan waktunya telah 

ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan minimal yang perlu dicapai dalam masing-masing mata 

pelajaran. 

 

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang bertujuan 

agar siswa lebih mendalami dan menghayati apa yang dipelajari dalam 

kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan dalam berbagai 
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bentuk, seperti latihan bicara, latihan menolong diri sendiri, latihan 

menjahit dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis. Hasil kegoiatan ini ikut 

menentukan pemberian nilai bagi para siswa. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran (termasuk 

pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah 

dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan murid, menyalurkan bakat 

dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. 

Kegiatan mengunjungi obyek-obyek tertentu (gunung, candi, museum, dan 

sebahgainya), paduan suara, pramuka, dan kegiatan-kegiatan lain yang 

sejenis, dapat digolongkan ke dalam kegitan ekstrakurikuler. Kegiatan ini 

dilakukan secara berkala atau hanya dalam waktu tertentu dan ikut 

menentukan dalam pemberian niali. 

 

2. Administrasi Kurikulum 

Dalam rangka meningkatkan tepat guna dan daya guna pendidikan, dalam 

kurikulum SLB 1984 diterapkan sistem jam pertemuan/pelajaran per 

minggu, per catur wulan, dan atau per semester. 

Jam pertemuan/pelajaran adalah satuan waktu kegiatan belajar murid yang 

ditentukan oleh jumlah jam pengembangan/pelajaran tatap muka ditambah 

pekerjaan rumah. 

Dalam Struktur Program SLB satu jam pelajaran berarti satu jam pelajaran 

tatap muka ditambah ¼ jam pelajaran pekerjaan rumah. 

Satu jam pelajaran tatap muka pada Program Pendidikan Tingkat Dasar 

berlangsung selama 30 menit untuk kelompok D1 dan D2, serta 40 menit 

untuk kelompok D3 sampai D6/D8. 

Pekerjaan rumah adalah suatu tugas tambahan yang diberikan guru di luar 

jam pelajaran tatap muka untuk melatih siswa dalam rangka memantapkan 

bidang pengembangan atau mata pelajaran yang telah dipelajari. Pekerjaan 

rumah ini merupakan salah satu jenis kegiatan kokurikuler yang lebih 
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menekankan dan memperdalam kegiatan intrakurikuler, dan dibantu oleh 

orang tua di rumah dalam pelaksanaannya. 

 

3. Pendekatan Proses Belajar –Mengajar dan Penilaian 

Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan lebih mengarah kepada 

bagaimana siswa belajar daripada apa yang dipelajari, tanpa mengabaikan 

ketuntasan belajar yang memperhatikan kecepatan belajar siswa. Hal ini 

dapat dilaksanakan dengan kelompok. Dengan kelompok tersebut siswa 

dapat belajar sambil berbuat agar mampu mengelola perolehannya. 

Pendekatan ini disebut Keterampilan memperoleh perolehan. 

 

Kegiatan penilaian tertutama diarahkan kepada upaya untuk menentukan 

seberapa jauh tujuan-tujuan, baik yang bersifat proses maupun hasil belajar 

yang diinginkan, telah terwujud. Penilaian dilakukan secara 

berkesinambungan dan menyeluruh dalam rangka memperoleh umpan balik 

secepat mungkin agar dapat meningkatkan kualitas belajar-mengajar dan 

ketuntasan belajar. 

  

4. Bimbingan Penyuluhan (untuk SLB-C1) 

Peranan Bimbingan dan Penyuluahn pada hakekatnya diarahkan pada 

pencapaian tujuan pendidikan di SLB-C1. Bimbingan dan Penyuluhan di 

SLB-C1 adalah berupa bantuan khusus yang diberikan kepada siswa 

maupun kepada keluarga dalam rangka mengatasi kesulitan yang dihadapi 

mereka sehubungan denganb kemampuan dan ketakmampuan siswa. Secara 

khusus Bimbingan dan Penyuluhan ditujukan untuk membantu siswa dalam 

mengarahkan diri dan menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan, karena 

keterbatasan yang dimiliki siswa tunagrahita sedang, dimana mereka tidak 

akan pernah dapat memahami diri sendiri, atau mengambil keputusan 

sendiri. 
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Pengarahan bimbingan perlu diberikan tidak hanya siswa tetapi juga pada 

keluarga mereka. Bagi anak tungrahita sedang yang berusia di bawah enam 

tahun berlaku prinsip pendidikan dini, dimana diberikan latihan-latihan 

yang menunjang kemampuan menolong diri sendiri. Latihan yang diberikan 

di sekolah harus dilanjutkan oleh orang tua di rumah sesuai dengan 

instruksi-instruksi yang diberikan guru kepada orang tua. 

 

5.  Bimbingan Karir (untuk SLB-A/B/C//C1/D/D1/E) 

Program Bimbingan dan Penyuluhan (BP) menitikberatkan pada 

pelaksanaan program Bimbingan Karir (BK) secara terencana dan terarah. 

Bimbingan karir adalah merupakan bagian dari Bimbingan dan Penyuluhan. 

Program Bimbingan Karir dimaksudkan agar murid-murid sedini mungkin 

mulai memahami keadaan dan kemampuan dirinya, memahami lingkungan 

dan kemampuan untuk menentukan masa depan, baik melalui program 

pilihan yang ada di sekolah, maupun program pendidikan lanjutan, ataupun 

pilihan kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang 

dimiliki siswa. 

Bimbingan karir dilaksanakan dengan sistem paket melalui pendekatan 

kelompok ataupun individual dalam bentuk tatap muka atau belajar sendiri, 

yang dilaksanakan oleh petugas bimbingan dan penyuluhan atau guru yang 

telah ditunjuk menangani kegiatan kokurikuler. Sementara itu pelayanan 

bimbingan dan penyuluhan yang berupa bimbingan belajar dan konseling 

tetap dilakukan bagi siswa yang memerlukan. 

 

D.   Pengembangan GBPP Kurikulum SLB 1984 

GBPP merupakan penjabaran dari buku “Landasan, Program, dan 

Pengembangan Kurikulum” (Buku I Kurikulum). GBPP harus dapat 

menjabarkan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan program 

kurikulum yang tercantum dalam buku Landasan, Program, dan 

Pengembangan. GBPP berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk mengajar 

di kelas. Dengan perkataan lain GBPP adalah kerangka materi pelajaran yang 
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harus disampaikan kepada siswa atau yang harus dikuasai oleh siswa. Oleh 

karena itu GBPP harus disusun oleh tenaga ahli yang profesional, secara 

cermat, dan sistemetik. 

 

Profesional dalam arti pengembangan GBPP harus dilakukan oleh tenaga – 

tenaga ahli yang memiliki profesi dan pengalaman dalam bidang studi atau 

mata pelajaran yang sesuai. Dengan tenaga-tenaga ahli ini diharapkan agar 

dalam pengembangan selain didasarkan atas pengalaman, juga didasarkan atas 

: hasil-hasil penelitian baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri; 

kecenderungan/arah pembangunan bangsa, serta kecenderungan 

perkembangan ilmu dan teknologi di masa yang akan datang. Mengingat 

GBPP yang dikembangakan ini akan digunakan untuk jangka waktu yang 

relatif cukup lama maka pandangan jauh ke depan sangat diharapkan dari para 

pengembang GBPP ini. 

 

Cermat dalam arti materi GBPP harus diseleksi sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan kecenderungan/arah pembangunan bangsa, serta kecenderungan 

perkembangan ilmu dan teknologi  di masa yang akan datang. Materi yang 

dipilih harus merupakan materi pokok yang berguna bagi perkembangan 

pendidikan siswa dikemudian hari. Dengan demikian siswa mempunyai 

kesempatan untuk belajar secara tuntas dan dapat mengatur dirinya menjadi 

orang yang bermakna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dan bagi 

perkembangan bangsa. Oleh karena itu perlu dipilih konsep-konsep pokok 

(esensial). 

Selain kecermatan dalam pemilihan konsep/materi, perlu pula diperhatikan 

kecermatan dan penjelasan dalam penggunaan bahasa agar guru di lapangan 

tidak salah menafsirkan suatu konsep. Oleh karena itu, GBPP harus 

komunikatif. 

 

Sistemetik, dalam arti bahwa pengembangan materi harus dimulai dari 

konsep-konsep yang mudah ke konsep-konsep yang sulit. Dalam hal ini 
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pengembang GBPP harus memperhatikan tingkat perkembangan anak. Oleh 

karena itu dalam pengembangan GBPP hendaknya menggunakan pendekatan 

spiral. Pendekatan spiral ini harus tercermin dalam Pokok Bahasan. 

 

1. Langkah-langkah Pengembangan GBPP 

b. merumuskan Tujuan Kurikuler (tujuan dari setiap mata pelajaran) 

sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, yang merupakan penjabaran 

dari Tujuan Institusional.  Sedangkan Tujuan Institusional merupakan 

penjabaran dari Tujuan Pendidikan Nasional. Perlu ditekankan di sini, 

bahwa idealnya setiap mata pelajaran dari setiap jenjang sekolah hanya 

memiliki satu butir Tujuan Kurikuler. 

c. Setelah Tujuan Kurikuler (TK) berhasil dirumuskan, langkah 

berikutnya adalah menjabarkannya menjadi beberapa Tujuan 

Instruksional Umum (TIU). 

d. Setelah berhasil dirumuskan, langkah berikutnya adalah 

menjabarkannya menjadi Pokok-pokok Bahasan mulai dari tingkatan 

terendah sampai tertinggi, atau mulai jenjang pra sekolah/persiapan 

sampai jenjang pendidikan menengah. Langkah ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi pengulangan materi pelajaran. Apabila tidak dapat 

dihindarkan pengulangan maka diharapkan agar pengulangan itu 

merupakan perluasan/pendalaman dari materi pelajaran yang telah 

disajikan terdahulu. 

 

Format yang digunakan dalam langkah ini adalah sebagai berikut: 
Tingkat 

TK TIU POKOK BAHASAN 
Persiapan Dasar Lanjutan 

      

 

  

e. setelah pokok-pokok bahasan berhasil didistribusikan untuk 

Tingkat Persiapan, Tingkat Dasar, dan Tingkat Lanjutan, maka 
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langkah berikutnya adalah masing-masing Pokok Bahasan 

diuraikan menjadi Sub-sub Pokok Bahasan dan didistribusikan ke 

kelas-kelas dalam satu jenjang sekolah. Pokok Bahasan dan Sub 

Pokok Bahasan ini harus diurutkanberdasarkan sifat atau ciri dari 

mata pelajaran, dari urutan yang mudah ke yang sulit, dari yang 

konkrit ke yang abstrak. Di samping itu, harus didasarkan pula 

pada tingkat perkembangan anak (psikologi perkembangan anak). 

Pendekatan spiral harus terlihat dalam Pokok-pokok Bahasan dan 

Sub-sub Pokok Bahasan. 

 

Format yang digunakan dalam langkah ini adalah sebagai berikut: 
Persiapan Dasar Lanjutan 

Pokok 

Bahasan 

Sub 

Pokok 

Bahasan 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

              

 

 

 

 

 

f. setelah Sub-sub Pokok Bahasan berhasil didistribusikan untuk 

kelas terendah sampai tertinggi dari masing-masing jenjang 

sekolah, maka langkah berikutnya adalah masing-masing Sub 

Pokok Bahasan diuraikan sedemikian rupa sehingga nampak 

keluasan dan kedalaman dari materi yang disajikan. Dengan 

mengetahui keluasan dan kedalaman materi maka dapat 

ditentukan: 

a) pada satu catur wulan/semester mana materi itu akan disajikan; 

b) perkiraan waktu yang dibutuhkan siswa mempelajari materi 

tersebut; 

c) metode mengajar yang digunakan; 

d) sarana dan sumber bacaan yang diperlukan; dan 
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e) alat penilaian yang cocok untuk disarankan kepada guru di 

lapangan. 

 

Format yang digunakan dalam langkah ini adalah sebagai berikut: 

TK TIU Pokok 
Bahasan Uraian Program MTD SRN 

SBR PENILAIAN Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 

 

       

g. setelah semua langkah di atas berhasil diterapkan, maka langkah 

berikutnya adalah merupakan tahap  pemantapan GBPP. Pada 

langkah ini GBPP yang telah selesai disusun akan dikaji ulang oleh 

unsur pelaksana (guru) di lapangan, yang tujuannya untuk melihat 

keterbacaan dan keterlaksanaannya. 

 

2.  Langkah-langkah Penulisan Komponen GBPP 

a. Tujuan Kurikuler (TK) 
1) Tujuan Kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh siswa 

setelah siswa mempelajari seluruh materi pelajaran tertentu selama 

jenjang sekjolah tertentu. Tujuan kurikuler ini harus dicapai oelh 

siswa setelah ia mempelajari materi pelajaran selama jenjang sekolah 

tertentu. Misalnya tujuan kurikuler untuk mata pelajaran IPA di 

tingkat Lanjutan adalah yang harus dapat dicapai oleh siswa setelah 

siswa mempelajari IPA mulai kela I sampai dengan kelas III tingkat 

lanjutan. 

2) Komponen yang harus dirumuskan pada rumusan Tujuan Kurikuler 

adalah komponen: 

3) siswa; 

4) tingkah laku atau kemampuan; dan 

5) materi pelajaran 

 

61



 

b. Tujuan Instruksioanl Umum (TIU) 

1) Tujuan Instruksional Umum adalah tujuan yang harus dicapai oleh 

siswa setelah siswa mempelajari suatu satuan materi pelajaran tertentu 

atau suatu pokok bahasan tertentu. Dalam merumuskan Tujuan 

Instruksional Umumselain komponen tingkah laku sebagai hasil 

belajar hendaknya juga dirumuskan pula keterampilan prosesnya. 

2) Komponen yang harus ada pada rumusan Tujuan Instruksional Umum 

adalah sebagai berikut; 

 

c. Alternatif (pilihan) 1 : 

1) siswa; 

2) kata kerja yang menbunjukkan tingkah laku kognitif, afektif, atau 

psikomotor; 

3) materi pelajaran; dan 

4) keterampilan proses 

d. Pilihan 2 : 

1) siswa;  

2) keterampilan proses; 

3) materi pelajaran; 

4) kata kerja yang menunjukkan tingkah laku kognitif, afektif, atau 

psikomotor; dan 

5) pokok bahasan 

e. Alternatif 3 :  

1) siswa; 

2) gabungan keterampilan proses dan tingkah laku kognitif, afektif, atau 

psikomotor; dan 

3) materi pelajaran/pokok bahasan. 

 

 

f. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 
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1) Perumusan pokok bahasan hendaknya berbentuk kata benda atau suatu 

konsep. Dalam kolom pokok bahasan hendaknbya dimasukkan pokok 

bahasan dan sub pokok bahasan yang sudah diurutkan baik ditinjau 

dari tingkat perkembangan anak maupun dari mata pelajaran itu 

sendiri. 

2) Seperti perumusan pokok bahasan, perumusan sub pokok bahasan 

hendaknya juga berbentuk kata benda atau suatu konsep. 

g. Uraian 

Dalam kolom uraian hendaknya dituliskan uraian sub pokok bahasan yang 

tercantum dalam kolom pokok bahasan. Uraian harus dibuat sedemikian 

rupa sehingga dapat mencerminkan keluasan dan kedalaman materi yang 

dimaksud oleh sub pokok bahasan. Setelah itu uraian ini hendaknya juga 

mencakup kemampuan-kemampuan yang harus dilatihkan kepada siswa 

oleh guru. 

h. Kelas 

Kolom kelas diisi dengan angka Romawi yang menunjukkan di kelas 

mana materi pelajaran itu harus disajikan. (lihat struktur program). 

i. Semester/Catur Wulan 

Kolom semester/catur wulan diisi dengan angka Arab yang menunjukkan 

di semester/catur wulan mana materi pelajaran itu harus disajikan. 

j. Jam Pelajaran 

1) Kolom jam pelajaran ini diisi dengan anka Arab yang menunjukkan 

jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan untuk mengajarkan materi 

pelajaran tertentu. 

2) Angka yang ditulis dalam striktur program adalah angka yang 

menunjukkan jumlah kredit dalam satu semester/catur wulan 

k. Metode Mengajar 

1) Mengingkat bahwa kondisi sekolah di Indonesia berbeda-beda maka 

metode yang dipilih hendaknya juga memperhatikan kondisi sekolah. 

Dengan perkataan lain, selain metode disesuaikan dengan tujuan dan 

materi, metode juga hendaknya disesuaikan dengan kondisi sekolah 
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dimana GBPP akan dilaksanakan. Ini berarti diperlukan pilihan metode 

dalam kolom ini. 

2) Pilihan 1 : adalah metode yang terbaik yang menurut pengembang 

GBPP sesuai dengan tujuan dan materi yang disajikan. 

3) Pilihan 2 : adalah metode yang tidak sebaik pilihan 1 tetapi masih 

sesuai dengan tujuan dan materi. 

4) Pilihan 3 : adalah metode yang dipilih mengingat fasilitas sekolah dan 

kualitas tenaga pengajar yang kurang memadai. 

5) Isi  kolom metode mengajar dapat berupa gabungan dari dua atau tiga 

metode mengajar, misalnya : 

6) Pemecahan masalah, eksperimen dan diskusi 

7) Demonstrasi dan diskusi 

8) Ceramah dan latihan. 

l. Sarana dan Sumber Bacaan 

Sarana yang dicantunkam dalam kolom ini hendaknya sarana umumnya 

tidak ada di kelas. 

m. Penilaian 

Kolom ini diisi dengan alat penilaian yang digunakan untuk menilai proses 

dan hasil belajar siswa. 

n. Keterangan 

Digunakan untuk memberikan penjelasan atau perumusan tentang hal-hal 

yang tidak dapat dimasukkan dalam 10 kolom terdahulu. 

o. Bahasa 

1) Bahasa yang digunkan hendaknya bahasa Indonesia yang dapat 

dipahami guru. Istilah yang diturunkan dari istilah bahasa asing 

hendaknya mengikuti kaidah-kaidah yang dikeluarkan oleh Pusat 

Pengembangan Bahasa Indonesia. 

2) Apabila suatu istilah ada bahasa Indonesianya tetapi sesuai dengan 

kenyataannya belum dipahami oleh guru maka ditulis Istilah 

Indonesianya dahulu kemudian diikuti dengan Istilah asing atau 

turunan dari istilah asing dalam tanda kurung (..). 
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3) Contoh : ranah sikap dan nilai (ranah afektif) 

Keterandalan (reliabel) 

Bergabung (berasosiasi) 

Canggih (sophisticated) 

Pelengkap (suplemen) 

Sahih (valid) 

 

a. Perlunya Pengembangan Kurikulum SLB 

Kurikulum merupakan seperangkat wahana belajar-mengajar yang 

dinamis sehingga perlu dinilai  dan dikembangkan secara terus 

menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada 

dalam masyarakat (Depdikbud, 1984). 

Pengembangan kurikulum merupakan bagian dari perencanaan 

pendidikan secara keseluruhan. Perubahan dan perkembanagn 

masyarakat yang terlalu cepat, menuntut kepekaan di kalangan 

pengambil kebijkan jika tidak ingin tertinggal dari perkembangan 

zaman.  

 

Dalam kaitannya dengan rencana pengembangan kurikulum SLB 1994 

ini, dilihat dari keenam faktor tersebut, tampaknya lebih sesuai dengan 

faktor pertama, kedua dan keenam. Kurikulum SLB 1984 perlu 

ditinjau kembali oleh karena adanya perubahan-perubahan baru dalam 

sistem pendidikan nasional, dan juga karena adanya perkembangan 

pemikiran soaial politik yang lebih menuntut peran serta pelaku 

kurikulum di lapangan. Sedangkan kesesuaian dengan faktor keenam, 

karena memang dulunya kurikulum SLB 1984 disusun dan 

diselesaikan dalam keadaan dan waktu yang tidak sesuai dengan 

perencanaan semula, oleh karena fakltor-faktor teknis administratif 

berkaitan dengan perubahan yang terjadi di tingkat pengambil 

kebijakan tertinggi di bidang pendidikan. Karena itulah maka disadari 

sebagai Kurikulum yang memang masih memerlukan perbaikan-
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perbaikan bahkan juga penyusunan baru pada komponen-komponen 

tertentu karena memang saat itu belum terselesaikan secara 

keseluruhan. 

 

Dalam rangka perbaikan dan pengembangan kurikulum SLB 1994 

yang akan datang, semua komponen seharusnya diperhatikan. 

Penelitian ini memang sedang mengolah sebagian dari komponen 

tersebut, diantaranya mengadakan pengkajian terhadap organisasi 

pendidikan khususnya berkaitan dengan perubahan-perbahan mutakhir 

sistem pendidikan nasional, pengakajian terhadap perkembangan 

masyarakat. Kedua komponen tersebut merupakan elemen eksternal 

yang telah diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum mengenai 

problem internal dari kurikulum SLB 1984, penemuan-penemuan dari 

lapangan dan hasil penelitian, ide-ide untuk inovasi kurikulum dalkam 

rangka memenuhi kebutuhan. Hasil penelitian inilah yang nantinya 

akan digunakan untuk memasuki elemen berikutnya, yaitu penyusunan 

sejumlah usul/rekomendasi untuk pengambilan keputusan dalam 

rangka implementasi untuk pengembangan Kurikulum SLB tahun 

1994.  
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KURIKULUM 1994 

 

A. Latar belakang 

Tahun 1989 ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa 

pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berakar pada kebidayaan bangsa 

yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena 

itu, kurikulum PLB harus ditujukan untuk membentuk warga masyarakat 

Indonesia yang hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai 

implementasi dari UU Nomor 2 tahun 1989, pada tahun 1991 juga disahkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Pendidikan Luar Biasa. Dalam PP 

tersebut, PLB diharapkan dapat berfungsi untuk menyiapkan tamatannya agar 

mampu mengatasi kelainan yang disandangnya dan mampu mengembangkan 

kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pandidikan lanjutan. Kedua 

peraturan perundangan tersebut menjadi landasan hukum yang kuat untuk 

memperbarui kurikulum PLB yang sudah dipakai sejak 1984. 

 

Dalam kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, diperkirakan terjadi 

perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidfang kehidupan. Pergeseran 

struktur ekonomi dari agraris ke industri dan jasa akan berpengaruh pada 

kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, kurikulum PLB harus diatur sehingga 

luwes untuk tanggap terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Keluwesan 

semacam itu semakin penting karena bersamaan dengan terjadinya pergeseran 

struktur ekonomi tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi secara global akan 

berkembang terus, sehingga harus selalu menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan progra.-program PLB secara berkelanjutan.  

 

Kurikulum 1994 PLB juga disusun berdasarkan pada tahap perkembangan peserta 

didik. Setiap siswa yang menyandang kelainan fisik dan / atau mental mempunyai 

keragaman dalam hal perkembangan kecakapan maupun kepribadiannya. 

Kecakapan yang dimiliki meliputi kecakapan dasar umum yang memunkginkan 
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untuk dikembangkan, maupun kecakapan yang diperoleh dari hasil belajar. Di 

samping itu, kepribadian siswa yang menyandang kelainan fisik dan / atau mental 

beraneka ragam. Keragaman dalam kecakapan dan kepribadian harus menjadi 

pertimbangan dalam penyusunan program-program PLB secara berkelanjutan. 

 

Kurikulum itu sendiri disahkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pendidikan 

Kebudayaan Nomor 0126.U/1994 tanggal 16 Mei 1994, meskipun 

kelengkapannya (GBPP) disusun secara bertahap dari tahun 1994 sampai dengan 

tahun 2001. 

 

B. Tujuan pendidikan 

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 72 tahun 1991, tujuan PLB adalah 

membantu siswa agar mampu mengatasi kelainan yang disandang serta mampu 

mengembangkan sikap, pengatahuan, dan ketrampilan sebagai pribadi maupun 

anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 

kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjut. Sedangkan 

tujuan program pendidikan juga ditetapkan untuk setiap satuan pendidikan. 

1. Bagi TKLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tuna netra, 

tunarungu, tunadaksa ringan, tunaganda ringan, program pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan kesadaran bermasyarakat, kesadaran 

terhadap lingkungan, kemampuan menolong diri sendiri, daya cilta, rasa 

dan karsa anak didik, membina kemamouan komunikasi, rasa percaya diri, 

kemampuan mobilitas dan motorik, serta meningkatkan kemampuan fisik, 

mental, dan sosial anak didik, agar siap mengikuti pendidikan pada 

sekolah dasar luar biasa (SDLB) atau terpasu pada sekolah dasar (SD) bagi 

mereka yang mampu secara fisik, mental, dan sosial. 

2. Bagi TKLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunagrahita 

ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa sedang, dan tunaganda sedang, 

program pendidikan bertujuan mengembangkan kesadaran terhadap 

lingkungan, kemmapuan menolong diri sendiri, rasa dan karsa anak didik, 
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membina kemampuan berkomunikasi, kemampuan mobilitas dan motorik, 

serta meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial anak didik agar 

siap mengikuti program pendidikan SDLB. 

3. Bagi SDLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunanetra, 

tunarungu, tunadaksa ringan, tunalaras, dan tunaganda ringan, program 

pendidikan bertujuan mengembangkan sikap dasar yang meliputi sosial, 

semosi, dan kemampuan berbahasa agar siswa mampu menyesuaikan diri 

di lingkungan sosialnya, meningkatkan kemampuan bina gerak, orientasi 

dan mobilitas agar siswa mampu mandiri, serta mengembangkan dasar-

dasar ketrampilan dan pengetahuan dasar agar siap mengikuti program 

pendidikan pada SLTPLB atau terpadu pada SLTP bagi yang mampu 

secara fisik, mental, dan sosial. 

4. Bagi SDLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunagrahita 

ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa sedang, dan tunaganda sedang, 

program pendidikan bertujuan untuk mengembangkan sikap dasar yang 

meliputi sosial, semosi, dan kemampuan berbahasa agar siswa mampu 

menyesuaikan diri di lingkungan sosialnya, meningkatkan kemampuan 

bina gerak, orientasi dan mobilitas agar siswa mampu mandiri, serta 

mengembangkan dasar-dasar ketrampilan dan pengetahuan dasar agar siap 

mengikuti program pendidikan pada SLTPLB. 

5. Bagi SLTPLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunagrahita, 

tunarungu, tunadaksa ringan, tunalaras, dan tunaganda ringan, program 

pendidikan bertujuan mengembangkan pengetahuan praktis agar siswa 

mampu hidup mandiri, menanamkan sikap yang sesuai dengan norma-

norma masyarakat, serta mengembangkan ketrampilan tingkat dasar untuk 

bekal kehidupan dan untuk mengikuti program pendidikan pada SMLB. 

6. Bagi SLTPLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunagrahita 

ringan tunagrahita sedang, tunadaksa sedang, dan tunaganda sedang, 

program pendidikan bertujuan mengembangkan pengetahuan praktis agar 

siswa mampu hidup mandiri, menanamkan sikap yang sesuai dengan 

norma-norma masyarakat, serta mengembangkan ketrampilan tingkat 
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dasar untuk bekal kehidupan dan untuk mengikuti program pendidikan 

pada SMLB. 

7. Bagi SMLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunanetra, 

tunarungu, tunadaksa ringan, tunalaras, dan tunaganda ringan, program 

pendidikan bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan tingkat mahir 

serta mempersiapkan siswa untuk bekerja di masyarakat. 

8. Bagi SMLB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunagrahita 

ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa sedang, dan tunaganda sedang, 

program pendidikan bertujuan meningkatkan ketrampilan tingkat dasar 

dan mempersiapkan siswa untuk hidup mandiri. 

 

C. Program pengajaran 

Seiring dengan semakin terbukanya kesempatan anak berkelainan bersekolah di 

sekolah umum secara terpadu, kurikulum SLB dirancang lebih luwes dari 

kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ada empat program yang disediakan dalam 

kurikulum, yaitu program umum, program khusus, program muatan lokal, dan 

program pilihan / ketrampilan. 

 

Program umum ada di setiap jenjang pendidikan, tetapi dengan isi yang 

bervariasi. Pada jenjang TKLB, program umumberisi pembentukan perilaku 

melalui pembiasaan yang berwujid dalam kegiatan sehari-hari, meliputi moral 

Pancasila, agama, disiplin, perasaan / emosi, dan kemampuan bermasyarakat, 

serta pengembangan kemampuan berbahasan, daya pikir, daya cipta, ketrampilan, 

dan jasmani. Pada jenjang SDLB, program umum terdiri dari mata pelajaran 

pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, 

matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan 

dan kesenian, dan pendidikan jasmani dan kesehatan. Pada jenjang SLTPLB dan 

SMLB, program umum terdiri atas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan 

kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan kesehatan, 

dan bahasa Inggris.  
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Program khusus merupakan layanan kompensatori sesuai kebutuhan khusus 

siswa, disediakan dari jenjang TKLB, SDLB, dan SLTPLB. Program ini terdiri 

dari orientasi mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina persepsi bunyi dan 

irama bagi peserta didik tunarungu, kemampuan merawat diri untuk peserta didik 

tunagrahita, bina diri dan bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, bina prinadi 

dan sosial untuk peserta didik tunalaras. Sedangkan untuk peserta didik tuna 

ganda berupa gabungan dua atau lebih program disesuaikan dengan jenis 

kelainannya.  

 

Program muatan lokal disediakan pada jenjang SDLB, SLTPLB dan SMLB, dapat 

berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, atau lainnya yang 

ditetapkan oleh Kanwil Depdikbud setempat. 

 

Program pilihan adalah program ketrampilan yang disediakan pada jenjang 

SLTPLB dan SMLB. Program pilihan dapat berupa paket ketrampilan rekayasa, 

pertanian, usaha dan perkantoran, kerumahtanggaan, dan kesenian yang dapat 

dipilih siswa yang diarahkan pada penguasaan satu atau lebih jenis ketrampilan 

yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat. 

 

Susunan program pengejaran dibedakan antara sekolah bagi peserta didik 

tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tuna laras dengan sekolah bagi peserta didik 

tunagragita ringan, tunagrahita sedang, dan tuna ganda. 

Susunan kurikulum PLB  

bagi peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras. 

 
SDLB SLTPLB SMLB  

MATA PELAJARAN I II III IV V VI I II III I II III 

1.PPKN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.Bahasa Indonesia 10 10 10 8 8 8 2 2 2 2 2 2 

4.Matematika 10 10 10 8 8 8 2 2 2 2 2 2 
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SDLB SLTPLB SMLB  

MATA PELAJARAN I II III IV V VI I II III I II III 

5.Ilmu Pengetahuan Alam   3 6 6 6 2 2 2 2 2 2 

6.Ilmu Pengetahuan Sosial   3 5 5 5 2 2 2 2 2 2 

7.Kertakes 2 2 2 2 2 2       

8.Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9.Bahasa Inggris       2 2 2 2 2 2 

10.Program Khusus 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

11.Program Muatan Lokal    1 3 3 2 2 2    

12.Program Pilihan Ketrampilan       22 22 22 26 26 26 

Jumlah 30 30 38 40 42 42 42 42 42 42 42 42 

   

Struktur Kurikulum PLB 

Bagi peserta didik tuna grahita ringan, tuna grahita sedang, dan kelainan ganda 

 
SDLB SLTPLB SMLB  

MATA PELAJARAN I II III IV V VI I II III I II III 

1.PPKN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.Bahasa Indonesia 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 

4.Matematika 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 

5.Ilmu Pengetahuan Alam   4 6 6 6 2 2 2 2 2 2 

6.Ilmu Pengetahuan Sosial   4 5 5 5 2 2 2 2 2 2 

7.Kertakes 4 4 4 4 4 4       

8.Penjaskes 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

9.Bahasa Inggris       2 2 2 2 2 2 

10.Program Khusus 4 4 4 4 4 4 2 2 2    

11.Program Muatan Lokal    1 3 3 2 2 2    

12.Program Pilihan Ketrampilan       22 22 22 26 26 26 

Jumlah 30 30 38 40 42 42 42 42 42 42 42 42 

 

 

 

D. Garis-garis besar Program pengajaran 
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GBPP dalam kurikulum PLB 1994 disusun untuk setiap mata pelajaran, dengan 

format penyajian secara umum sebagai berikut di bawah ini, diberikan contoh 

GBPP untuk pelajaran Bahasa Indonesia. 

1. Pendahuluan 

a. Pengertian 

Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat 

saling berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang 

lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Mata pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia adalah program untuk mengembangkan 

pengetahuan, ketrampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap Bahasa 

Indonesia. 

 

b. Fungsi 

Sesuai dengan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan 

bahasa negara, maka fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

adalah 1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, 2) sarana 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berbahasa Indonesia dalam 

rangka pelestarian dan pengambangan budaya, 3) sarana peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan berbahasa Indonesia untuk meraih dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kebiasan 

gemar membaca, 4) sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia 

yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, dan 

5) sarana pengembangan penalaran. 

 

c. Tujuan  

Tujuan umum 

1) Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara 

2) Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan 

fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

bermacam-macam tujuan, keperluann dan keadaan. 
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3) dst. 

 

Tujuan khusus 

Kebahasaan 

1) Siswa dapat mengucapkan kata Bahasa Indonesia dengan lafal yang 

wajar 

2) Siswa memahami ejaan Bahasa Indonesia yang baku, serta dapa 

menggunakan tanda-tanda baca secara tepat 

3) dst. 

 

Pemahaman 

1) Siswa mampu menerima informasi dan memberi tanggapan dengan 

tepat tentang berbagai hal secara lisan 

2) Siswa mampu menyerap pengungkapan perasaan orang lain secara 

lisan dan tertulis, serta memberi tanggapan secara tepat. 

3) dst. 

 

d. Ruang lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia meliputi 

penguasaan kebahasaan, kemampuan memahami, dan mengapresiasi 

sastra, dan kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia. 

 

e. Rambu-rambu 

Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia diuraikan secara ringkas sebagai berikut: 

1) Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh 

karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dengan Bahasa 

Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. 

2) Dalam GBPP ini .... 

3) dst 
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2. Program pengajaran 

Dalam kurikulum 1994 ini, guru mempunyai peran yang lebih besar 

dibandingkan dalam kurikulum sebelumnya dalam penjabaranmateri 

kurikulum menjadi program-program pembelajaran. Program pengajaran 

untuk satu mata pelajaran terbagi menjadi program per kelas / tingkat / tahun. 

Tujuan telah ditetapkan untuk setiap tahun / tingkat / kelas, tetapi materi 

pembelajaran disajikan untuk setiap semester. Menjadi tugas guru untuk 

merancang alokasi waktu setiap pokok bahasan selama satu semester. 

 

Berikut contoh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 

Tujuan: 

1. Siswa mampu menggunakan alat tulis brailli (bermacam-macam reglet dan 

mesin ketik) 

2. Siswa mampu menulis kata-kata dan kalimat sederhana, dan membaca 

dengan lafal dan intonasi yang wajar 

3. Siswa mampu menceritakan kegitaan sehari-hari dengan kalimat 

sederhana. 

4. Dst.dst. 

Caturwulan 1 (120 jam pelajaran) 

1. Pramembaca dan pramenulis : membiasakan diri 

• Duduk wajar dan baik 

• Meraba bentuk dasar tanda braille terdiri dari 6 titik dengan 

menggunakan papan baca, diteruskan menggunakan buku pelajaran 

membaca dan menulis permulaan braille 

• Memasang kertas ... 

• Dst.dst. 

2. Pembelajaran 

• Menirukan atau membaca nyaring kata, kalimat sederhana dengan 

lafal dan intonasi yang wajar 

• Menceritakan pengalaman sehari-hari 
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• Bermain mendengarkan dan membedakan bunyi 

• Dst.dst. 

 

GBPP  inilah yang disusun secara bertahap untuk semua mata pelajaran sejak 

ditandatanganinya kurikulum oleh Mendikbud  pada tahun 1994. GBPP mata 

pelajaran bahasa Indonesia SLTPLB, misalnya dikembangkan tahun 1995, 

mata pelajaran IPA SDLB tahun 1997, mata pelajaran rekayasa / kelistrikan 

tahun 1998, layanan binadiri SLTPLB tahun 2001, program khusus braille 

tahun 2002. 

 

3. Perencanaan pembelajaran 

Dengan format kurikulum tahun 1994 ini, ada tiga macam penrencaan 

pembelajaran yang harus disusun oleh para guru, yaitu program tahuan, 

program semester / caturwulan, dan persiapan mengajar.  
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KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN  

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2004 juga dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 

karena kurikulum ini menggunakan desain berbasis kompetensi.  Kurikulum ini 

dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pemerataan memperoleh pendidikan masih 

menjadi masalah. Meskipun kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang SD 

telah merata, pada jenjang SLTP dan SM kesempatan belum merata. Ini 

ditunjukkan oleh angka partisipasi murni yang baru mencapai 55% pada jenjang 

SLTP dan 32% pada jenjang SM. Yang lebih memprihatinkan adalah mutu 

pendidikan. Hasil penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan di Asia 

menempatkan Indonesia pada peringkat 13, di bawah Vietnam. Masalah relevansi 

ditunjukkan oleh data yang dikeluarkan oleh BAPPENAS tahun 1996 yang 

menggambarkan pengangguran terbuka lulusan SM sebesar 25%, lulusan diploma 

sebesar 28%, dan lulusan sarjana sebesar 37%. Padahal, pada periode yang sama, 

pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi, yaitu sebesar 13% untuk lulusan 

SM, 14% untuk lulusan diploma, dan 15% untuk lulusan sarjana. Proporsi lulusan 

SM yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya antara 22-24%. Masalah 

efisiensi diunjukkan oleh adanya penyebaran guru yang tidak merata, angka putus 

sekolah, bangunan sekolah yang cepat rusak, jam belajar yang tersedia kurang 

digunakan secara optimal, dan alokasi dana yang tidak fleksibel. 

 

Reformasi kurikulum dipandang sebagai salah satu upaya reformasi pendidikan. 

Perubahan kurikulum diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan bangsa 

Indonesia untuk dapat mengejar kemajuan ilmu penegtahuan dan teknologi. Arah 

perubahan kurikulum ditujukan pada pengembangan potensi peserta didik yang 

beragam. Setiap individu memiliki keunikan, baik dilihat dari berbagai 

karakteristik maupun keberagaman potensi yang dimililki. Perubahan kurikulum 

diharapkan juga dapat memfasilitasi kreatifitas guru.  Guru merupakan faktor 

penting dan menjadi ujung tombak proses pendidikan di sekolah. Peran guru 

sangat penting, kreatifitas guru dalam merencanakan implementasi kurikulum 
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dapat memberi pengaruh terhadap mutu hasil belajar siswa. Kreatifitas guru dapat 

diwujudkan apabila kurikulum yang digunakan memfasiltasi kondisi semacam itu.  

 

Penggunaan desain berbasis kompetensi dilandasi oleh pengalaman menggunakan 

desain content dalam kurikulum yang dipakai selama ini. Kurikulum berbasis isi / 

content / pengetahuan ditandai oleh proses pembelajaran yang searah. 

Pembelajaran berfokus pada asumsi bahwa ‘semua anak tahu tentang semua’. 

Akibatnya, orientasi pembelajaran terarah pada isi kurikulum, siswa diposisikan 

sebagai obyek atau sasaran pencurahan ilmu / pengetahuan oleh guru. Dalam 

proses pembelajaran, guru sangat dominan, target pembelajaran adalah 

menyampaikan materi, pembelajaran dianggap selesai setelah materi dalam 

kurikulum hahis tersampaikan. Kelemahan dari pendekatan ini adalah penempatan 

siswa sebagai obyek, asumsi bahwa kemampuan siswa sama,  proses 

pembelajaran dan evaluasi yang sama pula. Keberhasilan siswa diukur dari 

seberapa siswa mampu menghafalkan materi pelajaran. Akibatnya, proses 

pembelajaran terlalu berfokus pada aspek kognitif, sedangkan aspek sikap dan 

perilaku diabaikan. Anak menjadi individu yang serba tahu, tetapi belum tentu 

bisa berbuat. 

 

Dalam KBK, sasaran utama pembelajaran adalah kemampuan siswa secara 

menyeluruh. Keberhasilan pembelajaran bukan diukur pada ketuntasan materi, 

tetapi pada ketuntasan siswa, ditandai dengan perubahan unjukkerja 

(performance). Pembelajaran bukan hanya diarahkan pada mengetahui (to know), 

tetapi juga pada penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata ( to do), untuk 

membangun jati diri (to be), dan membentuk sikap hidup dalam kebersamaan 

yang harmonis (to live together). Pembelajaran berlangsung secara bertahap 

(developmental) dengan menempatkan siswa sebagai potensi yang dapat 

dikembangkan. Guru tidka lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar, 

tetapi diharapkan menempatkan diri senagai fasilitator agar siswa dapat 

memanfaatkan berbagai sumber belajar. Kemajuan belajar diukur dengan 

pendekatan autentik (authentic assessment) melalui model portofolio, yaitu 
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dengan melihat perkembangan siswa dari waktu ke waktu, bukan melihat 

perbandingan siswa satu dengan siswa lainnya.  

 

B. Kebijakan otonomi 

Kebutuhan akan perubahan kurikulum yang dapat menjawab tantangan bangsa 

Indonesia dalambidang pendidikan dan perkembangan ilmu dan teknologi, yang 

memperhatikan keberagaman peserta didik, dan yang mampu memfasilitasi 

pengembangan kreatifitas guru, ternyata juga bersaman waktunya dengan 

kebijakan para penyelenggara negara dalam bidang otonomi. Di dalam Undang-

undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa 

bidang pendidikan menjadi salah satu bidang yang menjadi kewenangan daerah. 

Khusus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pembagian wewenang antara 

pemerintah pusat dan daerah diatur pada Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 

Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yaitu: 

Kewenangan Pusat: 

• Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan 

kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta 

pedoman pelaksanaannya 

• Penetapan standar materi pembelajaran pokok 

• Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam efeltif setiap tahun bagi 

pendidikan dasar, menengah, dan luar biasa 

Kewenangan daerah: 

• Kebijakan penerimaan siswa baru 

• Penyediaan buku pelajaran pokok / modul pendidikan mulai dari TK 

sampai menengah 

• Penyelenggaraan SLB dan Balai Penataran Guru 

 

 

 

C. Otonomi Pengembangan Kurikulum  
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Sebagai implementasi dari PP Nomor 25 tahun 200 tersebut di atas, dalam 

pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi, ada pendelegasian kewenangan 

antara pemerintah (pusat) dengan sekolah sebagai berikut:   

Pemerintah pusat:   

• Tujuan Pendidikan Nasional 

• Kompetensi lintas kurikulum 

• Kompetensi lulusan 

• Standar kompetensi mata pelajaran 

• Kompetensi dasar 

• Materi pokok 

• Indikator pencapaian kompetensi 

Sekolah: 

• Kurikulum (visi, misi, struktur) 

• Silabus (pengalaman belkajar, alokasi waktu, sumber bahan, alat) 

• Penilaian (jenis tagihan, soal / butir, pengelolaan hasil ujian, pelaporan) 

 

Oleh karena dokumen final kurikulum yang dipakai (kurikulum, silabi dll) 

dikembangkan oleh sekolah, dokumen ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). 

 

D. Prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum 

Pengembangan perangkat kurikulum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 

dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Ada beberapa prinsip 

yang dipegang dalam mengembangan kurikulum, yaitu: 

• Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya: peserta didik harus diasumsikan sebagai sentral 

untuk mengembangkan kompetensinya. 

• Beragam dan terpadu : keragaman karakteristik peserta didik, kondisi 

daerah, jenjang, sosial dll harus diperhatikan, meskipun harus tetap ada 

keterkaitan dan kesinambungan program. 
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• Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni: 

perkembangan kurikulum harus memperhatikan dan memanfaatkan 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

• Relevan dengan kebutuhan kehidupan: dunia usaha dan dunia kerja 

menjadi pertimbangan terutama dalam menyediakan ketrampilan 

vokasional. 

• Menyeluruh dan kerkesinambungan : kesatuan dan kesinambungan harus 

ada baik antar mata pelajaran maupun antar tingkat / jenjang. 

• Belajar sepanjang hayat: kurikulum harus mencerminkan keterkaitan 

antara pendidikan formal, nonformal, dan informal 

• Seimbang antara kepentingan nasional dsan kepentingan daerah: 

kepentingan nasional dan daerah harus diperhatikan secara seimbang. 

 

Sedangkan dalam pelaksanaannya, beberapaprinsip telah digariskan sebagai 

berikut: 

• Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan 

kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 

dirinya 

• Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: 

1) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 2) belajar 

untuk memahami dan menghayati, 3) belajar untuk mampu melaksanakan 

dan berbuat secara efektif, d) belajar untuk hidup bersama dan berguna 

bagi oranglain, 5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, 

melalui proses pembelajaranyang akif, kreatif, efektifd, dan 

menyenangkan. 

• Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan 

yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan / atau percepatan sesuai dengan 

potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta disik yang 

berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. 
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• Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik yang 

saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan 

prinsip tut wuri handayani, ing madio mangun karso, ing ngarso sung 

tulodo. 

• Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi 

dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip 

alam takambang jadi guru. 

• Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, 

dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan 

muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 

• Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, 

muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam 

keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai 

antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan. 
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E.Perbandingan Kurikulum Berbasis Isi dan Berbasis Kompetensi 

 

ASPEK KBI KBK 
Siswa menguasai materi 
pelajaran 

Siswa mencapaikompetensi 
tertentu 

Bahan ajar berdasar pada tujuan 
umum dan khusus 

Bahan ajar memanfaatkan 
sumberdaya di dalam dan luar 
kelas 

 
 
 
TUJUAN 

Tujuan berdasarkan pada tujuan 
institutional, tujuan kurikuler, TU 
dan TK 

Tujuan berdasarkan pada 
kompetensi yang akan dicapai 

Materi pembelajaran ditentukan 
pemerintah 

Materi pembelajaran ditentukan 
oleh sekolah berdasarkan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar 

Materi pelajaran sama untuk 
semua sekolah 

Pemerintah pusat hanya 
menetapkan materi pokok 

Target guru menyampaikan 
semua materi pelajaran  

Target guru memberikan 
pengalaman belajar untuk 
mencapai kompetensi 

Fokus pada aspek kognitif Fokus pada aspek kognitif, 
psikomotorik, dan afektif 

 
 
 
 
 
MATERI 
PEMBELAJARAN 

Disusun berdasarkan TU dan TK Disusun berdasarkan karakteristik 
mata pelajaran, perkembangan 
peserta didik, dan sumber yang 
tersedia 

Bersifat klasikal Bersifat individual dengan 
mempertimbangkan kecepatan 
masing-masing siswa 

Guru sebagai pusat pembelajaran Guru sebagai fasilitator dan siswa 
sebagai subyek pendidikan 

Pembelajaran cenderung 
dilakukan di kelas 

Pembel;ajaran dilakukan di dalam 
dan luar kelas 

Metode mengejar cenderung 
monoton 

Metode mengajar bervariasi 

 
 
 
 
PROSES 
PEMBELAJARAN 

Pe,belajaran mengejar target 
penyampaian materi 

Pembelajaran berdasar pada 
kompetensi dasar yang harus 
dicapai, ada program remedial dan 
pengayaan 

Acuan norma Acuan kriteria 
Disusun berdasarkan tujuan Disusun berdasar materi esensial 

untuk pencapaian kompetensi 
Lebih menekankan aspek kognitif Mencakup ketiga aspek 
Keberhasilan siswa dibandingkan 
dengan siswa lain 

Keberhasilan dilihat dari 
pencapaian kompetensi 

 
 
CARA 
PENILAIAN 

Menekankan tes tertulis Menggunakan berbagai teknik, 
portofolio 
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E. Struktur Kurikulum SLB 

Struktur kurikulum setiap jenis dan jenjang pendidikan telah ditetapkan dalam 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006. Bagi SLB (di sini 

disebut pendidikan Khusus), struktur dikembangkan untuk peserta didik 

berkelainan fisik, emosi, mental, dan / atau sosial berdasarkan standar kompetensi 

lulusan, standar kompetensikelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi 

mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua 

kategori, yaitu: 

1. Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di 

bawah rata-rata 

2. Peserta didik berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah 

rata-rata. 

Melihat kategorisasi ini, pola pikir yang dipakai tidak jauh berbeda dengan pola 

pikir kurikulum SLb tahun 1994, yaitu bahwa bagi anak berkelainan tanpa disertai 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata, tujuan pendidikan adalah menyiapkan 

mereka mengikuti program pendidikan umum agar dapat melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi.. Peserta didik berkelainan dengan kemampuan 

intelektualnormal , dalam batas-batas tertentu dimungkinkan dapat mengikuti 

kurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian-penyesuaian. Mereka 

yang berkeinginan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sedapat mungkin 

didorong untuk dapat mengikuti pendidikan secara inklusif pada pendidikan 

umum sejak Sekolah Dasar. Bagi peserta didik yang tdak berkeinginan untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka dapat melanjutkan pendidikan ke 

SLTPLB dan SMLB.  

 

Sedangkan bagi anak berkelainan dengan kemempuan intelektual di bawah rata-

rata, diperlukan kurikulum yang lebih spesifik, sederhana, dan bersifat tematik 

untuk mendorong kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Pada jenjang sekolah 

menengah, program yang disediakan lebih bersifat vokasional. 
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Program kurikulum terbagi menjadi kelompok mata pelajaran, muatan lokal, 

program khusus, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan 

kurikuler untuk mengembangkan potensi yang disesaikan dengan ciri khas dan 

potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal 

ditentukan oleh satuan pendidikan. Program khusus berisi kegiatan bervariaso 

sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, yaitu orientasi mobilitas untuk peserta 

didik tuna netra, bina komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk peserta didik 

tunarungu, bina diri untuk peserta didik tuna grahita, bina gerak untuk peserta 

didik tuna daksa, dan bina pribadi / sosial untuk peserta didik tunalaras. 

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh 

guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

kemampuan, bakat, dan minat, sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri difasilitasi dan / atau dibimbing oleh konselor, guru, atau 

tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk ekstra kurikuler. 

 

Struktur Kurikulum SDLB: 
KELAS / ALOKASI WAKTU KOMPONEN /MATA PELAJARAN 

I II III IV V VI 

1.Pendidikan Agama 3 3 3 

2.Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3.Bahasa Indonesia 5 5 5 

4.Matematika 5 5 5 

5.Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

6.Ilmu Pengetahuan Sosial 3 3 3 

7.Seni Budaya dan Ketrampilan 4 4 4 

8.Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 4 4 4 

9.Muatan Lokal 2 2 2 

10.Program Khusus (sesuai kelainannya) 

• Orientasi & Mobilitas 

• Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi & 

Irama 

   

2 2 2 
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KELAS / ALOKASI WAKTU KOMPONEN /MATA PELAJARAN 

I II III IV V VI 

• Bina Gerak 

• Bina Bribadi & Sosial 

11.Pengembangan Diri  2 2 2 

Jumlah 28 29 30 34 34 34 

 

Struktur Kurikulum SMPLB 

 
KELAS DAN ALOKASI WAKTU  

KOMPONEN /MATA PELAJARAN IV V VI 

1.Pendidikan Agama 2 2 2 

2.Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3.Bahasa Indonesia 2 2 2 

4.Bahasa Inggris 2 2 2 

5.Matematika 3 3 3 

6.Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 3 

7.Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 

8.Seni Budaya 2 2 2 

9.Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 2 2 2 

10.Ketrampilan Vokasional / Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

10 10 10 

11.Muatan Lokal 2 2 2 

12.Program Khusus (sesuai kelainannya) 

• Orientasi & Mobilitas 

• Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi & Irama 

• Bina Gerak 

• Bina Bribadi & Sosial 

2 2 2 

11.Pengembangan Diri  2 2 2 

Jumlah 36 36 36 
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Struktur Kurikulum SMALB 

 

KELAS DAN ALOKASI 

WAKTU 

 

KOMPONEN /MATA PELAJARAN 

IV V VI 

1.Pendidikan Agama 2 2 2 

2.Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3.Bahasa Indonesia 2 2 2 

4.Bahasa Inggris 2 2 2 

5.Matematika 2 2 2 

6.Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 2 

7.Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 

8.Seni Budaya 2 2 2 

9.Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

2 2 2 

10.Ketrampilan Vokasional / Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

16 16 16 

11.Muatan Lokal 2 2 2 

12.Program Khusus (sesuai kelainannya) 

• Orientasi & Mobilitas 

• Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi & 

Irama 

• Bina Gerak 

• Bina Bribadi & Sosial 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

11.Pengembangan Diri  2 2 2 

Jumlah 34 34 34 
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PENUTUP 
 
 

Kurikulum terus berkembang seirama dengan dinamika masyarakat dan kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum harus disesuaikan dengan 

dinamika dan tuntutan masyarakat karena kurikulum rancangan / program 

(pembelajaran) yang bertujuan untuyk menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat. Kurikulum tidak boleh terlalu jauh tertinggal dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni selaras dengan salah satu fungsi pendidikan 

sebagai konservasi kebudayaan, sedangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

merupakan bagian dari kebudayaan. 

 

Perkembangan sistem layanan pendidikan luar biasa  di Indonesia memang sedikit 

terlambat dibandingkan dengan sistem yang dipakai oleh berbagai negara maju. 

Sistem layanan PLB yang paling tua adalah sistem segregatif, yaitu menyediakani 

layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di tempat-tempat 

khusus, terpisah dari teman sebayanya yang normal. Di banyak negara, sistem ini 

sudah mulai dipertanyakan pada abad XIX, dianggap sebagai sistem yang kurang 

memperhatikan hak azasi dan kesetaraan peserta didik. Sampai abad XX, sebagian 

besar anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih terlayani di sekolah-sekolah 

segregatif. Kecenderungan sistem, apakah lebih menuju ke arah segregatif atau 

integratif, kemungkinan terkait dengan filsafat dan demokratisasi suatu negara. 

Untuk dapat menyediakan layanan pendidikan luar biasa secara terintegratif, 

diperlukan sistem pembelajaran yang demokratis, yang mengakui dan menghargai 

perbedaan individu siswa. Hal ini harus terwujud dalam komposisi kelas-kelas 

yang heterogen, dengan guru yang memiliki kompetensi untuk mengelola kelas 

heterogen, baik dalam hal potensi, kecepatan belajar, kondisi fisik / emosi / psikis, 

agama, suku, budaya, bahasa ibu dsb. Selama sistem pembelajaran masih diwarnai 

dengan materi ajar / kegiatan pembelajaran / evaluasi yang sama untuk semua 

siswa dalam satu kelas dalam waktu yang sama, arah perkembangan layanan PLB 

akan lebih menuju segregatif. 
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Di Indonesia, kurikulum (resmi) bagi SLB baru ada sejak tahun 1977, sedangkan 

untuk sekolah-sekolah reguler / umum, pemerintah sudah mengembangkan jauh 

sebelum itu. Selama belum ada kurikulum resmi, kontribusi para guru SLB 

kepada siswanya pada saat itu jauh lebih tinggi daripada guru-guru sekolah 

reguler. Mereka meramu sendiri kurikulum dan bahan ajar dengan memanfaatkan 

kurikulum dan materi sekolah reguler seadanya. Sayangnya, karena sistem 

dokumentasi di sekolah-sekolah saat itu masih belum mendapat perhatian, tidak 

satu SLB-pun yang menjadi mitra / nara sumber dalam penulisan naskah ini 

mempunyai dokumen kurikulum lama. Andaikan tersedia, akan dapat tersaji 

betapa besar variasi dan kekayaan kurikulum yang pernah dimiliki oleh SLB-SLB 

di tanah air.  

 

Sampai dengan tahun 2010, di Indonesia sudah dikenal empat jenis kurikulum 

resmi, yaitu kurikulum tahun 1977, kurikulum tahun 1984, kurikulum tahun 1994, 

dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). 

 

Dalam hal desainnya, ketiga kurikulum terdahulu (1977, 1984, 1994) 

menggunakan desain subject based. Sedangkan KTSP tahun 2006 menggunakan 

desain berbasis kompetensi (competency based). 

 

Dalam hal perangkat  (kelengkapan) kurikulum, berikut perbandingan di antara 

keempatnya. Dalam tabel ini, nama etaiap unsur tidak selalu sama (misalnya 

komponen), isinyapun bervariasi dari satu kurikulum ke kurikulum yang lain.  

Jika dilihat tingkat kemandirian dan kewenangan sekolah / guru / daerah, menag 

terlihat bahwa kewenangan pemerintah pusat semakin berkurang. Dalam 

kurikulum 1977 dan 1984, tuntutan kreasi dari sekolah dan guru sangat kecil, 

karena semua perangkat disusun oleh pusat, termasuk landasan, tujuan, struktur, 

GBPP, rincian bahan ajar, dll. Pada kurikulum 1994, guru harus mulai 

menggunakan kreasinya, karena rancangan pembelajaran harus dikembangkan 

dari GBPP yang masih sangat umum. Pada KTSP, sekolah dan guru harus 

menggunakan kreatifitasnya untuk menyusun dokumen kurikulum lengkap, 
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karena seiring dengan otonomi, pemerintah pusat hanya mengembangkan 

perangkat standar nasional. 

 
1977 1984 1994 KTSP 

• Buku 1: Tujuan 

• Buku 2: GBPP 

• Buku 3: 

Penjelasan 

umum 

pelaksanaan 

• Buku 4: 

Pedoman 

penilaian, BK, 

dan adminstrasi 

& supervisi 

• Komponen 

Tujuan 

• Komponen 

jenjang 

pendidikan 

• Komponen 

struktur program 

• Komponen bahan 

pengajaran 

• Komponen 

pelaksanaan 

(pedoman PBM, 

pedoman satpel, 

pedoman BP/BK, 

pedoman penilain 

• Latar belakang 

• Tujuan 

pendidikan 

• Program 

pengajaran 

• GBPP 

• Perencanaan 

pembelajaran 

 

• Latar belakang 

• Prinsip 

pengembangan 

kurikulum 

• Standar isi dan 

santar 

kompetensi 

lulusan 

• Struktur 

kurikulum 

 

Jika dilihat struktur dan mata pelajaran pada keempat kurikulum yang ada, tidak 

terdapat perbedaan yang tajam. Ada beberapa perbedaan peristilahan, misalnya 

kerajinan tangan dan kesenian vs seni budaya dan kerajinan. Lainnya PMP vs 

PPKN vs PKN; penjaskes vs orkes, dll. Perbedaan mestinya diharapkan dari 

implementasinya. Pada kurikulum 1977 sampai dengan 1994, misalnya, 

pembelajaran didominasi dengan pendekatan ekspositori berfokus pada guru / 

materi. Dengan KTSP, perbedaan individu mestinya mendapat perhatian secara 

layak oleh guru. Penggunaan belajar tuntas dikuatkan, dengan lebih banyak 

memanfaatkan pendekatan pembelajaran aktif berbasis  pada siswa. 

 

Kurikulum hanyalah salah satu komponen pembelajaran yang keberhasilannya 

ditentukan oleh komponen-komponen lain, seperti karakteristik peserta didik, 

kualitas guru, ketersediaan sarana dan sumber belajar. Dengan perubahan / 
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perbaikan kurikulum, komponen yang lain diharapkan juga menyesuaikan.
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