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Lampiran 1. Lembar Makna Kode Data 

Kode Teknik 

O : Teknik Observasi 

W : Teknik Wawancara 

D : Teknik Dokumentasi 

G : Gambar 

4 : Urutan Bab 

1 : Urutan Gambar 

Kode Informan 

KP : Kepala Sekolah  

GPK : Guru  

SDW  : Shadow 

GK  : Guru Kelas 

Kode Tanggal  

04/02/20  : tanggal/bulan/tahun 

Cara membaca : 

(W.KP.19/03/20) 

 

 

 

 

 

Wawancara kepada kepala sekolah dilakukan pada tanggal 09 Maret 2020 

 

G.4.1   

Menunjukkan tahun 2020 

Teknik Wawancara 

Informan Kepala Sekolah 

Menunjukkan bulan Maret 

Menunjukkan tanggal 09 

Gambar 

Urutan bab ke 4 

Urutan gambar ke 1  



 

 
 

Lampiran 2.  kisi-kisi pengumpulan data 

KISI-KISI PENGUMPULAN DATA 

GAYA BELAJAR ANAK TUNA GRAHITA SDN SUMBERSARI 

01 MALANG 

NO Rumusan 

Masalah 

 

Indikator/Aspe

k yang diamati 

Sumber 

Data 

Metode 

1. Pelaksanaan 

gaya belajar 

anak 

tunagrahita  

a. Ada tidaknya 

PPI 

Kepala sekolah 

Guru kelas 

GPK 

Wawancara  

Dokumentasi 

 

b. Adanya media 

pembelajaran 

bagi anak tuna 

grahita  

Kepala sekolah 

Guru kelas 

GPK 

Shadow 

Wawancara  

Dokumentasi  

Obeservasi  

c. Adanya gaya 

belajar anak 

tunagrahita 

Kepala sekolah 

GPK 

Guru Kelas 

Shadow  

Wawancara  

Dokumentasi  

Observasi  



58 
 

 
 

Lampiran 3. Lembar Kisi-Kisi Wawancara  

LEMBAR KISI-KISI WAWANCARA  

GAYA BELAJAR ANAK TUNA GRAHITA SDN 

SUMBERSARI 01 MALANG 

Tabel Lembar Kisi-kisi Wawancara.  

Aspek yang diamati Indikator 

Proese Pelaksanaan Pembelajaran   a. Hasil belajar anak tunagrahita. 

b. Penyesuaian cara belajar anak 

tunagrahita.  

c. Keefektifitas belajar anak 

tunagrahita. 

d. Pendekatan dalam belajar anak 

tunagrahita.  

e. Media pembelajaran untuk anak 

tunagrahita. 

f. PPI khusus anak tunagraita.  
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Lampiran 4. Lembar Kisi-Kisi Observasi   

LEMBAR KISI-KISI OBSERVASI  

GAYA BELAJAR ANAK TUNA GRAHITA SDN 

SUMBERSARI 01 MALANG 

Tabel Lembar Kisi-kisi Observasi  

Aspek yang diamati Indikator 

Gaya belajar visual pada anak 

tunagrahita  

a. Melihat eksperesi guru 

b. Mencoret sesuatu 

c. Melihat materi yang akan 

dipelajari. 

d. Tertarik dengan gambar. 

e. Posisi duduk didepan saat 

belajar.  

Gaya belajar audotori pada anak 

tunagrahita.  

a. Suka bercerita  

b. Suka membaca dengan suara 

keras 

c. Banyak bicara saat bosan 

d. Kurang konsentrasi 

dikeramaian. 

e. Menggerakkan bibir 

Gaya belajar kinestetik  a. Menyentuh sesuatu saat 

dijumpai. 

b. Suka pembelajaran diluar kelas. 

c. Mendapatkan perhatian dengan 

menyentuh seseorang 

d. Berhitung dengan jari. 

e. Tidak dapat diam  
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Lampiran 5. Lembar kisi-kisi dokumentasi 

LEMBAR KISI-KISI DOKUMENTASI 

GAYA BELAJAR ANAK TUNA GRAHITA SDN 

SUMBERSARI 01 MALANG 

 Tabel lembar kisi-kisi dokumentasi  

No  Aspek  Indikator  Bentuk 

Dokumen 

1.  Profil anak 

tunagrahita 

Data anak 

tunagrahita  

File dan Foto 

2.  Kegiatan belajar 

yang berhubungan 

dengan gaya belajar 

anak tunagrahita  

Foto dan 

Video  

3.  PPI pada 

pembelajaran anak 

tunagrahita  

File  
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Lampiran 6. instrumen pedoman wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

GURU KELAS SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

Hari/ Tanggal   : 12 Maret 2020  

Waktu    : 13.31 

Tampat   : Ruang kelas 3 SDN Sumbersari 01 Malang 

Nama Informan  :Ibu Invi Yosi Agustine 

N

o 

Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana hasil belajar anak 

tunagrahita? 

HK sekarang  sudah enggak rewel lagi 

mbak, kalau dulu dia masih belajar 

belum mandiri sakarang aktivitasnya 

sudah bisa mandiri. sudah bisa membaca 

persuku kata, menghitung 1-20 

walaupun kadang lupa karena biasanya 

lama tidak masuk sekolah karena libur 

atau dia sakit mbak. 

1.  Bagaimana cara ibu 

menyesuaikan cara belajar 

anak tunagrahita? 

Saya menerangkan seperti biasa seperti 

ke anak-anak regular, cuman posisi anak 

ini ada yang saya modifikasi seperti 

tugas sesuai dengan kemampuan 

anaknya. jadi kalau saya menyampaikan 

materi ke siswa dikelas untuk dia saya 

memberikan soal yang sudah saya 

modifikasi sendiri. 

2.  Apa cara yang ibu gunakan  

sudah efektif dalam belajar 

anak tunagrahita? 

InsyaAllah sudah efektif mbak. karena 

saya memodifikasi soal dan tugas 

dengan konsep yang sama dengan anak 

regular lainnya.  

3.  Apakah dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran ibu 

menggunakan pendekatan-

pendekatan khusus? Jika ada 

apa dan bagaimana 

pendekatan khusus yang ibu 

Mungkin saat belajar saya sering kontrol 

dia, saya menyanyakan perkembangan 

jadi ketika memberikan tugas saya jadi 

tahu sampai mana kemampuan dia.   
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lakukan? 

4.  Apakah ibu menggunakan 

media saat proses 

pembelajaran berlangsung? 

Media seperti apa saja yang 

ibu gunakan? 

Untuk anak berkebutuhan biasanya 

menggunakan  media di ruang sumber 

bersama GPKnya. di kelas tidak 

menggunakan media. 

5.  Apakah anak tunagrahita 

sudah dapat membaca dengan 

lancar? 

Belum bisa lancar mbak, masih 

membaca persuku kata saja. itupun 

kadang ada huruf yang sering dia lupa 

dan sukar membedakan antara B, D, dan 

P. 

6.  Apakah anak tunagrahita 

menyukai menggunaka media 

gambar? suka mencoret-

coret? 

Iya dia suka mencoret-coret mbak, kalau 

belajar menggunakan gambar dia suka. 

7.  Apakah anak tunagrahita 

pandai berbicara didepan 

kelas?  

Kadang dia mau kadang enggak mbak, 

tergantung kondisi dia.  

8.  Apakah anak tunagrahita 

menyukai pelajaran olahraga? 

dan kegitan diluar kelas? 

Sosialisasinya masih belum stabil. saat 

pembelajaran olahraga kalau gerakan 

shadownya membuat takut dia dan 

gerakan yang sulit dia enggak mau 

mbak. tapi kalau pembelajaran diluar 

kelas seperti rekreasi dia suka mbak.  

9.  Apakah ada PPI khusus untuk 

anak tunagrahita? 

Untuk guru kelas tidak ada mbak. PPI 

hanya ada di GPK. saya menggunaka 

RPP biasa.  

10.  Apakah saat proses 

pembelajaran HK harus 

melihat ekspresi dan Bahasa 

tubuh ibu? 

Tidak mbak itu sudah di shadownya. 

sudah ada shadow yang menjembatani 

kami. 

11.  Apakah HK suka mencoret-

coret? 

Tidak, kalau mencoret dengan sengaja 

tidak tapi kadang ada tulisan yang masih 

belum beraturan. 

12.  Apakah materi belajar harus 

dapat dilihat oleh HK?  

Iya dia harus melihat contoh tulisan baru 

bisa menyalin dibuku. terkadang didikte 

masih banyak huruf yang kadang dia 

lupa. dia masih ditahap imitasi. 

13.  Apakah HK tertarik pada 

gambar? 

Iya, dia lebih bisa nangkap digambar. 

14.  Apakah saat proses 

pembelajaran HK duduk 

didepan? 

Iya dibelakang, karena ada shadownya. 
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15.  Apakah HK pandai bercerita? Tidak, lebih pendiam dia di ajak bicara 

susah karena tergantung moodnya. 

16.  Apakah HK senang membaca 

dengan suara yang keras? 

Dia diam saat bosan, tidak banyak 

tingkah. 

17.  Apakah HK mudah terganggu 

dengan keributan? 

Iya, kadang ada temannya ribut terlihat 

dari ekspresinya sangat tidak nyaman. 

18.  Apakah HK sering 

menggerakkan bibir? 

Iya 

19.  Apakah HK gemar 

menyentuh sesuatu yang 

dijumpai? 

Tidak, dia lebih takut untuk menyentuh 

sesuatu 

20.  Apakah HK menyukai 

pembelajaran diluar kelas? 

Tidak  

21.  Apakah HK menyentuh orang 

untuk mendapatkan 

perhatian? 

Iya  

22.  Apakah HK berhitung 

menggunakan jari? 

Iya kadang berhitung menggunakan jari 

23.  Apakah HK tidak dapat diam 

untuk duduk diwaktu yang 

lama?  

Tidak, dia bisa duduk dengan tenang 

dikelas.  

 

 

Malang, 12 Maret 2020 

Narasumber 

 

 

Invi Yosi Agustine  
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Lampiran 7. instrumen pedoman wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH  SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

Hari/ Tanggal   : 11 Maret 2020 

Waktu    : 10.02 

Tampat   : Depan Kelas VI SDN Sumbersari 01 Malang  

Nama Informan  : Dra. A. Dwi Handayani, M.Si 

N

o 

Pertanyaan Jawaban 

1.  Sejak kapan SDN Sumbersari 

01 menjadi sekolah inklusi? 

Dari 2006 mbak. 

2.  Kurikulum apakah yang 

dipakai disekolah?  

Menggunakan kurikulum K13 

3.  Apakah kurikulum yang 

digunakan untuk anak ABK 

khususnya tunagrahita telah di 

modifikasi sesuai dengan 

kebutuhan anak? 

Kurikulumnya sama dengan anak 

regular akan tetapi dimodifikasi sesuai 

dengan jenis kebutuhan anak ABK. 

4.  Apakah guru yang mengajar 

dikelas inklusi sudah 

menggunakan PPI ? 

Iya menggunakan PPI 

5.  Apa saja sarana dan prasarana 

pendukung pelaksanaan 

pembelajaran bagi anak ABK 

khususnya tunagrahita? 

Ruang sumber (ruang terapi), peraga 

sebagaian sesuai dengan jenis 

kebutuhan anak.  

6.  Tiap tahunnya berapa anak 

ABK yang diterima di SDN 

Sumbersari 01 Malang? 

Khususnya tunagrahita? 

20% dari jumlah siswa.  sekitar 4 anak. 

kita tidak menerima tunagrahita yang 

berat-berat. 

7.  Apakah sekolah menyediakan 

media pembelajaran yang 

mudah dipakai khusus untuk 

anak tunagrahita? 

Sebagian kecil ada.  

8.  Media apa saja yang disediakan 

untuk anak tunagrahita? apakah 

Kotak huruf, Musik angklung, gitar, 

gemelang. kadang ada anak yang 
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media gambar? video? atau alat 

gerak? 

mendengarkan suara musik menjadi 

tenang saat dia tantrum. 

9.  Dari media yang disediakan 

anak tunagrahita cenderung 

menyukai yang mana saat 

pembelajaran? 

Kotak huruf 

10.  Apakah anak tunagrahita 

pandai dalam berkomunikasi?  

Tuna grahita disini tidak berat. 

komunikasi seperti biasa. kalau tuna 

grahita berat kami tidak mampu 

melayani. 

 

Malang, 11 Maret 2020 

   Narasumber  

 

 

Dra. A. Dwi Handayani, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

Lampiran 8. instrumen pedoman wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

SHADOW SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

Hari/ Tanggal   : 10 Maret 2020 

Waktu    : 12.21 

Tampat   : Ruang Sumber 

Nama Informan  : Farida Nur lailiyah 

 

N

o 

Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anak tunagrahita sudah 

dapat membaca, menulis dan 

berhitung? 

Saat menulis dikte perhuruf kadang 

ada huruf terbalik seperti P,B dan D. 

dan kesulitan dihuruf M dan N. 

Membaca masih persuku kata dan 

kadang sering lupa. berhitung angka 1-

10 sudah bisa kadang terbalik saat 

menulis 6 dan 9.  

2.  Apakah anak tunagrahita 

pandai berbicara didepan kelas? 

dan senang membaca dengan 

suara keras? 

Bicaranya sekata dua kata mbak, 

perkalimat misalkan mbah ida maan 

(makan). 

3.  Apakah anak tunagrahita 

menyukai pelajaran olahraga? 

dan kegitan diluar kelas? 

Dulu awalnya masih takut interaksi 

sosial dengan teman-temannya. jadi 

kalau kegiatan diluar kelas masih 

kurang.  

4.  Apakah saat proses 

pembelajaran HK harus melihat 

ekspresi dan Bahasa tubuh ibu? 

HK kadang gangguan konsentrasi dan 

ganpang teralihkan perhatian jadi 

kadang tidak melihat ekspersi atau 

Bahasa tubuh guru.  

5.  Apakah HK suka mencoret-

coret? 

iya dia suka mencoret-coret mbak.  

6.  Apakah materi belajar harus 

dapat dilihat oleh HK?  

Iya mbak.  

7.  Apakah HK tertarik pada 

gambar? 

Iya dia suka gambar mbak. 

8.  Apakah saat proses 

pembelajaran HK duduk 

Semua anak ABK duduk dibelakang. 
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didepan? 

9.  Apakah HK pandai bercerita? Suka. Kebanyakan dia menggunakan 

gestur badan atau isyarat saat bicara. 

10.  Apakah HK banyak bicara saat 

bosan? 

Dia saat bosan diam, melamun.  

11.  Apakah HK mudah terganggu 

dengan keributan? 

Iya. dia tidak suka keributan. 

12.  Apakah HK sering 

menggerakkan bibir? 

Iya bibir bawah. 

13.  Apakah HK gemar menyentuh 

sesuatu yang dijumpai? 

Tidak. kalau ada hal-hal baru masih 

butuh adaptasi.  

14.  Apakah HK menyukai 

pembelajaran diluar kelas? 

Kalau karete dia ikut. kalau olahraga 

teman-temannya di belakang dia ikut 

dibelakang. 

15.  Apakah HK menyentuh orang 

untuk mendapatkan perhatian? 

Iya 

16.  Apakah HK berhitung 

menggunakan jari? 

Iya dia kebiasaan menghitung dengan 

jari.  

17.  Apakah HK tidak dapat diam 

untuk duduk diwaktu yang 

lama?  

Tergantung situasi. tapi dia bisa duduk 

tenang kok mbak.  

 

Malang, 10 Maret 2020 

Narasumber 

 

 

Farida Nur lailiyah 
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Lampiran 9. instrumen pedoman wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

SHADOW SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

Hari/ Tanggal   : 11 Maret 2020 

Waktu    : 12.29 

Tampat   : Taman Sekolah  

Nama Informan  : Rabiatul Mukhlisin  

N

o 

Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anak tunagrahita sudah 

dapat membaca, menulis dan 

berhitung? 

Berhitung Angka 1-10 dia sudah bisa 

kadang ada angka yang susah diingat 

dan sukar dibedakan saat penulisan 

seperti 6 dan 9. sekarang 11-20 tapi 

harus sering diingatkan. untuk 

membaca belum bisa cuman untuk 

mengeja dia bisa, ada beberapa huruf 

yang masih sulit diingat seperti X Y 

Z, dulu sempat bisa membaca suku 

kata.  

2.  Apakah ada media saat proses 

pembelajaran berlangsung? 

Kadang pake media kadang engga. 

media gambar dan mencocokan 

dengan bendanya. sekarang sudah 

dilatih dengan audio dengan cara 

didikte.  

3.  Apakah anak tunagrahita pandai 

berbicara didepan kelas? 

Dia masih malu anaknya. tergantung 

mata pelajaran tertentu kalau 

pelajaran agama dia masih berani 

untuk maju tapi kalau pelajaran 

tematik masih takut. 

4.  Apakah saat proses pembelajaran 

HK harus melihat ekspresi dan 

Bahasa tubuh ibu? 

Dia fokus ketulisan, tidak 

memperhatikan ekspresi guru.  

5.  Apakah HK suka mencoret-

coret? 

Iya kalau mencoret-coret masih suka. 

6.  Apakah materi belajar harus Iya harus melihat.  
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dapat dilihat oleh HK?  

7.  Apakah HK tertarik pada 

gambar? 

Iya tertarik.  

8.  Apakah saat proses pembelajaran 

HK duduk didepan? 

Disini ABK duduk dibelakang 

bersama shadow 

9.  Apakah HK pandai bercerita? Tidak terlalu. dia punya masalah 

dengan wicara tapi sering bercerita. 

10.  Apakah HK banyak bicara saat 

bosan? 

Dia diam mbak saat bosan. tidak mau 

mengerjakan apapun. 

11.  Apakah HK mudah terganggu 

dengan keributan? 

Iya dia sensitive dengan suara keras.  

12.  Apakah HK sering 

menggerakkan bibir? 

Iya bibir bawahnya mbak.dan sering 

manyun. 

13.  Apakah HK gemar menyentuh 

sesuatu yang dijumpai? 

Tidak suka menyentuh kecuali 

barang milik dia. dan cenderung takut 

menyentuh barang-barang baru. 

14.  Apakah HK menyukai 

pembelajaran diluar kelas? 

Dia cenderung diam dan melihat 

teman-temannya bermain.  

15.  Apakah HK menyentuh orang 

untuk mendapatkan perhatian? 

Iya suka menyentuh  

16.  Apakah HK berhitung 

menggunakan jari? 

Bisa tapi berhitung yang sederhana 1-

10 saja. 

17.  Apakah HK tidak dapat diam 

untuk duduk diwaktu yang lama?  

Tidak. dia kalau duduk diam-diam 

saja. tetapi kalau sudah makan-

makanan manis dia sering hiper dia 

maunya main dikelas, keliling 

bangku, sering mengajak shadow 

bermain saat pebelajaran.  

 

 

Malang, 11  Maret 2020 

Narasumber 

 

 

Rabiatul Mukhlisin  
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Lampiran 10. instrumen pedoman wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

GPK SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

Hari/ Tanggal : 09 Maret 2020 

Waktu   : 09.31 

Tampat   : Ruang Sumber  

Nama Informan  : Maulidatul Musyarofah  

 

N

o 

Pertanyaan Jawaban 

1.  Berapa Jumlah anak 

Tunagrahita? 

Ada 4 anak tunagrahita mbak, tetapi 2 

anak tunagrahita dikelas1 tetapi belum 

diasesmen dan 1 anak dikelas 3 yang 

sudah diasesmen, dan 1 anak dikelas 6 

lagi fokus untuk ujian kelas 6 mbak. 

2.  Bagaimana kemampuan belajar 

anak tunagrahita ? 

HK kemandiriannya masih 

membutuhkan bantuan dari orang lain.  

3.  Apakah anak tunagrahita sudah 

dapat membaca, menulis dan 

berhitung? 

Kalau HK membaca belum bisa tapi 

untuk huruf A-Z dia tau, menghitung 

1-10, kalau menulis masih imitasi.  

4.  Apakah guru yang mengajar 

dikelas inklusi sudah 

menggunakan PPI atau silabus 

khusus yang sesuai dengan 

kebutuhan anak ? 

Iya menggunakan PPI khusus. Yang 

saya buat sesuai dengan kebutuhan HK 

mbak. 

5.  Apakah ada media saat proses 

belajar berlangsung?  

Media kadang saya berikan kadang 

tidak. media berupa kotak huruf.  

6.  Apakah terdapat perbedaan saat 

menggunakan media dan tidak 

menggunakan media? 

Ada mbak. kalau menggunakan media 

kotak huruf sering menirukan ini huruf 

apa? misalkan huruf P dia akan tulis 

huruf P. dia bisa menuliskan dan 

membaca  persuku kata dia bisa 

melalui kotak huruf.  

7.  Apakah anak tunagrahita 

pandai berbicara didepan kelas 

atau diluar kelas? 

Enggak mbak, dia pemdian tetapi dia 

mendengarkan. kalau dia kepet untuk 

interaksi dengan teman dia tidak akan 

bicara.  
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8.  Apakah anak tunagrahita 

menyukai pelajaran olahraga? 

dan kegitan diluar kelas? 

HK suka di outdoor mbak.  

9.  Apakah saat proses 

pembelajaran HK harus melihat 

ekspresi dan Bahasa tubuh ibu? 

Iya, dia melihat mulut kita, dia 

menirukan apa yang kita katakan 

10.  Apakah HK suka mencoret-

coret? 

Iya bukunya kotor dia suka mencoret-

coret apalagi kalau sudah tidak mood. 

11.  Apakah materi belajar harus 

dapat dilihat oleh HK?  

Iya  dia harus melihat biasanya di LKS 

dan buku. 

12.  Apakah HK tertarik pada 

gambar? 

Iya tertarik mbak. 

13.  Apakah saat proses 

pembelajaran HK duduk 

didepan? 

Dia duduk dibelakang bersama shadow 

nya mbak 

14.  Apakah HK banyak bicara saat 

merasa bosan? 

Enggak mbak dia diam aja, enggak 

macam-macam orangnya  

15.  Apakah HK mudah terganggu 

dengan keributan? 

Iya dia mudah terganggu dengan 

keributan  

16.  Apakah HK sering 

menggerakkan bibir? 

Iya bibir bawahnya.  

17.  Apakah HK gemar menyentuh 

sesuatu yang dijumpai? 

Cenderung takut mbak  

18.  Apakah HK menyukai 

pembelajaran diluar kelas? 

Dia suka pembelajaran outdoor.  

19.  Apakah HK menyentuh orang 

untuk mendapatkan perhatian? 

Iya sering banget mbak. 

20.  Apakah HK berhitung 

menggunakan jari? 

Iya kalau menghitung dia harus 

menggunakan media tidak hanya jari 

21.  Apakah HK tidak dapat diam 

untuk duduk diwaktu yang 

lama?  

Gak bisa diam dia mbak. 

 

 

Malang, 09 Maret 2020 

Narasumber 

 

 

Maulidatul Musyarofah  
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Lampiran 11. instrumen observasi gaya belajar 

PEDOMAN OBSERVASI GAYA BELAJAR 

  SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

 

Tabel instrumen lembar observasi  

Hari dan tanggal observasi : 09 maret 2020 

No Indikator Gaya 

Belajar 

Iya Tidak Keterangan  

1.  Harus melihat ekspresi 

dan bahasa tubuh guru  

√   

2.  Suka mencoret-coret 

sesuatu  

√   

3.  Materi belajar harus yang 

dapat dilihat 

√   

4.  Tertarik dengan gambar  √   
5.  Saat proses belajar akan 

duduk didepan  

 √  

6.  Pandai bercerita  √  
7.  Senang membaca dengan 

suara keras  

 √  

8.  Banyak bicara saat merasa 

bosan  

 √  

9.  Mudah terganggu dengan 

keributan 

√   

10.  Sering menggerakkan 

bibir  

√   

11.  Gemar menyentuh sesuatu 

yang dijumpai  

 √  

12.  Menyukai permainan 

olahraga 

√   

13.  Menyentuh orang untuk 

mendapatkan perhatian  

√   

14.  Berhitung menggunakan 

jari  

√   

15.  Tidak dapat diam untuk 

duduk diwaktu yang lama 

√   
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Lampiran 12. instrumen observasi gaya belajar 

PEDOMAN OBSERVASI GAYA BELAJAR 

  SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

 

Tabel instrumen lembar observasi  

Hari dan tanggal observasi : 12 Maret 2020 

No Indikator Gaya 

Belajar 

Iya Tidak Keterangan  

1.  Harus melihat ekspresi 

dan bahasa tubuh guru  

 √  

2.  Suka mencoret-coret 

sesuatu  

 √  

3.  Materi belajar harus yang 

dapat dilihat 

√   

4.  Tertarik dengan gambar  √   
5.  Saat proses belajar akan 

duduk didepan  

 √  

6.  Pandai bercerita  √  
7.  Senang membaca dengan 

suara keras  

 √  

8.  Banyak bicara saat merasa 

bosan  

 √  

9.  Mudah terganggu dengan 

keributan 

√   

10.  Sering menggerakkan 

bibir  

√   

11.  Gemar menyentuh sesuatu 

yang dijumpai  

 √  

12.  Menyukai permainan 

olahraga 

 √  

13.  Menyentuh orang untuk 

mendapatkan perhatian  

√   

14.  Berhitung menggunakan 

jari  

√   

15.  Tidak dapat diam untuk 

duduk diwaktu yang lama 

 √  

 



74 
 

 
 

Lampiran 13. instrumen observasi gaya belajar 

PEDOMAN OBSERVASI GAYA BELAJAR 

  SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

 

Tabel instrumen lembar observasi  

Hari dan tanggal observasi : 10 Maret 2020 

No Indikator Gaya 

Belajar 

Iya Tidak Keterangan  

1.  Harus melihat ekspresi 

dan bahasa tubuh guru  

 √  

2.  Suka mencoret-coret 

sesuatu  

√   

3.  Materi belajar harus yang 

dapat dilihat 

√   

4.  Tertarik dengan gambar  √   
5.  Saat proses belajar akan 

duduk didepan  

 √  

6.  Pandai bercerita  √  
7.  Senang membaca dengan 

suara keras  

 √  

8.  Banyak bicara saat merasa 

bosan  

 √  

9.  Mudah terganggu dengan 

keributan 

√   

10.  Sering menggerakkan 

bibir  

√   

11.  Gemar menyentuh sesuatu 

yang dijumpai  

 √  

12.  Menyukai permainan 

olahraga 

 √  

13.  Menyentuh orang untuk 

mendapatkan perhatian  

√   

14.  Berhitung menggunakan 

jari  

√   

15.  Tidak dapat diam untuk 

duduk diwaktu yang lama 

 √  
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Lampiran 14. instrumen observasi gaya belajar 

PEDOMAN OBSERVASI GAYA BELAJAR 

  SDN SUMBERSARI 01 MALANG 

 

Tabel instrumen lembar observasi  

Hari dan tanggal observasi : 11 maret 2020 

No Indikator Gaya 

Belajar 

Iya Tidak Keterangan  

1.  Harus melihat ekspresi 

dan bahasa tubuh guru  

 √  

2.  Suka mencoret-coret 

sesuatu  

√   

3.  Materi belajar harus yang 

dapat dilihat 

√   

4.  Tertarik dengan gambar  √   
5.  Saat proses belajar akan 

duduk didepan  

 √  

6.  Pandai bercerita  √  
7.  Senang membaca dengan 

suara keras  

 √  

8.  Banyak bicara saat merasa 

bosan  

 √  

9.  Mudah terganggu dengan 

keributan 

√   

10.  Sering menggerakkan 

bibir  

√   

11.  Gemar menyentuh sesuatu 

yang dijumpai  

 √  

12.  Menyukai permainan 

olahraga 

 √  

13.  Menyentuh orang untuk 

mendapatkan perhatian  

√   

14.  Berhitung menggunakan 

jari  

√   

15.  Tidak dapat diam untuk 

duduk diwaktu yang lama 

 √  
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Lembar 15. Dokumentasi. Identitas anak  

IDENTITAS ANAK 

Nama    : Muhamad Haikal Al Ghifari  

Tempat/tgl Lahir : Malang, 31 Maret 2008 

Jenis kelamin  : Laki-Laki  

Nama Orang Tua  : Ahmad Ariadi  

Alamat   : Perum Griya Sampurna E5/4 

Kelas    : III (Tiga) 

Guru kelas   : Invi Yosi Agistina S.Pd 

GPK    : Maulidatul Musyarofah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

Lembar 16. PPI Dokumentasi  

PROGRAM PEMBELAJARAN 

INDIVIDUAL 

1. IDENTITAS ANAK  

Nama    : Muhamad Haikal Al Ghifari  

Tempat/tgl Lahir : Malang, 31 Maret 2008 

Jenis kelamin  : Laki-Laki  

Nama Orang Tua  : Ahmad Ariadi  

Alamat   : Perum Griya Sampurna E5/4 

Kelas    : III (Tiga) 

Guru kelas   : Invi Yosi Agistina S.Pd 

GPK    : Maulidatul Musyarofah  

 

2. HASIL ASSESMEN  

Aspek yang diamati : 

 

 Kecakapan Belajar di Kelas  

Kemampuan menulis cukup, untuk menulis menyalin mampu mandiri. Kemampuan 

membaca masih sangat kurang, mampu menirukan setelah di bacakan. Kemampuan 

berhitung kurang, untuk berihutng 1 hingga 10 mampu mandiri, akan tetapi 

penjumlahan dan pengurangan masih belum bisa. Kemampuan menjawab 

pertanyaan masih sangat kurang, anak belum mampu memahami soal. Kemampuan 

komunikasi anak terhadap guru dan teman-temanya cukup bagus, anak mampu 

berkomunikasi dengan teman-temannya maupun guru nya dengan cukup. 

Konsentrasi sering terpecah karena lingkungan sekitar.  

 

 Permasalahan Belajar  

Kurang mampu mengikuti proses pembelajaran karena kurang konsentrasi. 

Kemampuan memahami bacaan kurang. Kemandirian sangat kurang dan 

membutuhkan motivasi dalam hal apapun.  
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 Kecakaan social  

Kemampuan berinteraksi deengan orang sekitar masih membutuhkan bantuan, agar 

di memahami apa yang ia bicarakan atau orang tersebut dapat memahami Bahasa 

siswa. Siswa masih membtuhkan ketegasan daru sekitar yang berhubngan dengan 

aturan dan tata krama.  

 

 Hambatan 

Tuna Grahita  

 

3. KESEHATAN  

 Penglihatan   : Normal 

 Pendengaran  : Normal 

 Kondisi fisik : Normal 

 Motoric  : Normal  

 Psikologis   : Normal  

4. ANGGOTA TIM  

 Psikolog   : 

 Psikiater   : 

 Dokter  : 

 Kepala Sekolah  : Dra. Dwi Handayani, M.Si 

 Guru Kelas  : Invi Yosi Agustina S.Pd 

 GPK  : Maulidatul Musyarofah  

 Orang Tua   : Ahmad Ariadi 

5. JADWAL PELAJARAN  

Ja

m  

Senin Selas

a 

Rabu Kamis  Jumat Sa

btu  

1  Upac

ara 

Tem

atik 

Tem

atik  

PJOK Istigho

zah  

 

2 Tema

tik  

Tem

atik  

Tem

atik  

PJOK  Senam 

Pagi  

 

3 Eks. Tem PAI PJOK  Temati  
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Karat

e  

atik  k  

4 Eks. 

Karat

e 

Tem

atik  

PAI PJOK  Temati

k  

 

ISTIRAHAT 

5 Tema

tik  

B. 

Inggr

is  

B. 

Jawa 

PAI   

6 Tema

tik  

B. 

Inggr

is 

B. 

Jawa 

PAI   

7 Tema

tik  

Tem

atik  

Tem

atik  

Pram

uka 

  

8 Tema

tik  

Tem

atik  

Tem

atik  

Pram

uka 

  

 

 

 

6. KEMAMPUAN SAAT INI  

 

ASPEK KEMAMPUAN  DESKRIPSI  

A. Perilaku  

1. Kemandirian  

 

 

 

 

 

2. Perhatian  

 

 

 

 

 Kurang mampu mengikuti proses 

pembelajran di kelas  

 Kurang mampu menyelesaikan 

tugas secara mandiri  

 Kurang mandiri, sehingga selalu 

membutuhkan bantuan  

 Perhatian kurang, karena mudah 

terpecah konsentrasinya. 

Kemampuan memperhatikan 

dalam waktu yang pendek  
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3. Motorik  

4. Orientasi  

 

B. Kemampuan Dasar  

1. Kemampuan Berbahasa  

a. Menyimak  

 

b. Berbicara  

 
c. Membaca 

 
 

 

d. Menulis  

 

 

 

 

2. Kemampuan Berhitung  

 

 

 

 

3. Komunikasi  

 Mampu bergerak dengan baik  

 Kurang mampu menguasai 

orientasi 

 

 

 

 Kemapuan menyimak masih 

sangat kurang  

 Kemampuan berbicara kurang, 

Bahasa yang di ucapkan kurang 

jelas 

 Kurang mampu dalam hal 

membaca, akan tetapi mampu 

mengenal huruf  

 Menulis cukup baik, akan tetapi 

kurang rapi  

 Kemampuan menyalin tulisan 

cukup bagus, akan tetapi kurang 

teliti sehingga ada huruf yang 

terlewati 

 Anak mampu mengenal angka 

dengan baik, akan tetapi dalam 

hal berhitung anak mampu hingga 

angka 5  

 Komunikasi yang dilakukan siswa 

cukup baik akan tetapi 

memerlukan pendampingan 

untuk memperjelas kata yang di 

uacpkan oleh siswa  

 

7. JENIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

Tuna Grahita  
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8. PERTIMBANGAN PEMBELAJARAN  

Pernyataan yang di checklist (V) Ya, harus menjadi perkembangan dokumen PPI ini.  

No  Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah siswa memiliki perilaku yang 

menghambat proses belajar dirinya dan 

orang lain ? 

V  

2. Apakah siswa memiliki keterbatasan dalam 

penugasan Bahasa Indonesia ? 

V  

3. Apakah siswa membutuhkan pembelajaran 

dalam huruf Braille ? 

 V 

4. Apakah siswa memiliki hambatan 

pendengaran (tuli atau kurang denagar) ? 

 V 

5. Apakah siswa membutuhkan alat bantu 

(technology assistive device) ? 

 V 

6. Apakah siswa membutuhkan penyesuaian 

standart penilaian dan menggunakan 

standart penilian yang ditetapkan secara 

individual ? 

(pembelajaran tertentu) 

V  

7. Apakah siswa membutuhkan layanan 

program transisi (pasca sekolah) ? 

 V 

 

9. TUJUAN JANGKA PANJANG  

a. Meningkatkan kemampuan kemandirian anak  

b. Melatih anak agar lebih konsentrasi dalam jangka panjang 

c. Melatih kemandirian untuk melakukan interaksi 

d. Melatih kreatifitas pada anak 

e. Meningkatkan kemapuan akademik dan keterampilan anak  

f. Mengembangkan bakat dan minat 

10. TUJUAN JANGKA PENDEK  

a. Bertanggung jawab terhadap tugasnya 

b. Meningkatkan kemampuan berhitung lebih banyak lagi  

c. Meningkatkan komunikasi  
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d. Meningkatkan kemandirian  

11. PROGRAM LAYANAN KHUSUS YANG DIBUTUHKAN  

Jenis Layanan Guru  Alokasi Waktu Lokasi 

Program 

Tambahan 

 2 hari/Minggu Ruang 

Inklusi  

 

12. PENEMPATAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS 

Tempat Layanan Alokasi Waktu Pendamping 

Kelas Regular  24 jam pelajaran 

perminggu  

Guru Kelas 

Kelas Khusus 16 jam pelajaran 

Permiggu 

GPK 

 

13. MODIFIKASI STANDAR PENILAIAN  

1. Apakah siswa dapat mengikuti standar penilaian nasional ?  

 (Tidak) 

2. Apakah siswa membutuhkan penyesuaian standart penilaian ?  (Ya) 

3. Area penyesuaian penilaian apa yang di btuhkan oleh siswa ? 

 Social  

 Bahasa 

 Perilaku 

 konsentrasi 

14. WAKTU YANG DI BUTHKAN DALAM PELAKSANAAN  

Selama satu semester (Genap) dalam jangka waktu 6 bulan  

 

Mengetahui,       Malang, 

Kepala Sekolah       GPK 

 

 

 

Dra. A Dwi Handayani, M.Si      Maulidatul Musyarofah 
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Lampiran 17. Hasil Dokumentasi 

ANALISIS GAYA BELAJAR PADA ANAK TUNAGRAHITA DI SDN 

SUMBERSARI 01 MALANG 

 

Nama Sekolah   : SDN Sumbersari 01 Malang  

Alamat Sekolah   : Jl. Sigura-gura I No. 11, Sumbersari  

Hari dan Tanggal Observasi : 09  Maret 2020 

 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Anak Tunagrahita di SDN Sumbersari 01 

Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Anak ABK diruang sumber bersama 

GPK  

Pembelajaran HK diruang Sumber bersama GKP   
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Pembelajaran HK diluar kelas saat pembelajaran 

olahraga    

Media Pembelajaran “Kotak Huruf” yang digunakan 

GPK    

Pembelajaran HK dikelas regular     
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2. Gaya Belajar Anak Tunagrahita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK saat menulis mengerjakan tugas dari GPK      

HK saat pembelajaran diluar kelas.       



86 
 

 
 

3. Hasil Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawan cara dengan Ibu Dwi Handayani selaku 

Kepala Sekolah SDN Sumbersari 01 Malang

ri 01 Malang    

 
HK saat pembelajaran diluar kelas.       

Wawan cara dengan Ibu Rabiatul Mukhlisin selaku 

Shadow HK 

ri 01 Malang    

 
HK saat pembelajaran diluar kelas.       
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4. Data Sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data nama anak ABK di SDN Sumbersari 01 Malang  

Jumlah anak ABK berdasarkan jenis kebutuhan di 

SDN Sumbersari 01 Malang  



 

 

Lampiran 18. Surat Ijin Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 19. Surat Ijin Penelitian  

 

 

 

 

 


