
 
 
 
 
 
 

BENTUK - BENTUK ADAPTASI DAN 
PENYESUAIAN PESERTA DIDIK DALAM 

SETTING PENDIDIKAN INKLUSIF 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

AKU ADA 



CONTOH PROFIL  SISWA 

Keluarga 

 

 Anak kedua dari 2 

bersaudara 

 Anak dimotivasi untuk 

belajar 

 Secara ekonomi lebih 

 Ayah dan ibu sebagai  pns 

Kemandirian 

 Mampu pergi dan pulang sekolah 

sendiri 

 Cukup mampu menyiapkan 

keperluannya sendiri 

 Bila ada tugas  selalu dikerjakan 

dengan bimbingan guru les 

 Tidak mampu belajar sendiri 

 Bimbingan guru les dua kali per minggu 

Akademik 

 Kemampuan  dibawah rata- rata 

dengan IQ : 76 

 Tidak mampu menyelesaikan tugas 

hampir  setiap mata pelajaran 

 Tugas rumah selalu dikerjakan, tapi 

selalu kurang   

 Jika test, hasilnya  semua mata 

pelajaran nilainya kurang 

 Diagnosa Ahli : Lambat  belajar 

ALAN  WIRA, 
SMP kelas 8, 
14 tahun 

Sosial / Emosi 

 Mempunyai teman bermain di rumah 

 Dapat berkomunikasi dengan baik, walau agak gagap 

 Pasif dalam kelompok 

 Emosi tertahan, mudah menyerah  

 Sering bengong sendiri 

 Mampu untuk dilatih keterampilan, walaupun lama 

Kesehatan 

 

 Kelahiran normal, jarang sakit 

 Kebersihan diri cukup,berkaca mata 

 Berbicara cadel 

 



 

BENTUK – BENTUK ADAPTASI DAN PENYESUAIAN 

PESERTA DIDIK 

 



BERUPA: 

 

• Modifikasi kebijakan 

• Penyediaan aksesbilitas lingkungan (sarpras) 

• Penyediaan akses komunikasi (Bahasa isyarat, 
tulisan) 

• Penyediaan akses bahan bacaan (braille, buku 
digital) 

• Penyediaan alat bantu 

• Modifikasi kurikulum 

 



BELAJAR DI LUAR DAN BELAJAR 
BERKELPOMPOK 
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CARA  
MEMODIFIKASI PEMBELAJARAN  

 

Kurikulum pada setting pendidikan inklusif meliputi : 

1.  Duplikasi 

2.  Modifikasi : 

  a. menambahkan (Adisi) 
  b. menggantikan (substitusi) 
  c.  menghilangkan (omisi) 
  d. menyederhanakan (simplikasi) 

 

Apa yang dimodifikasi? 

1. materi 

2. metode 

3. media 

4. penilaian 

5. waktu dan tempat 
 



 
PROGRAM PEMBELAJARAN 

INDIVIDUAL 
 



PENGERTIAN…. 

Program Pembelajaran Individual (PPI) : 

Progam pengajaran dimana siswa belajar  sesuai dengan 
kemampuan, cara dan kecepatannya sendiri hingga ia mampu 
menguasai bahan pelajaran dengan perhatian, bantuan dan 
tindakan tertentu.  

 

PPI membutuhkan kerja sama : 

 1. Siswa 

 2. Orangtua 

 3. Guru ( guru kelas & GPK) 

 4. Tenaga profesional lainnya 

 



 
PERBEDAAN PPI DAN RPP 

ASPEK PPI RPP 

Waktu Dibuat minimal untuk 3 bulan Dibuat setiap tatap muka 

Subjek Seorang siswa Seluruh siswa di kelas 

Dasar 

penyusunan 

Kurikulum, asesmen dan profil 

siswa 

Kurikulum 

Pihak yang 

terlibat 

Guru, GPK, siswa lain, orang 

tua/keluarga, tenaga 

profesional 

Guru 

Ruang lingkup Bidang studi dalam KTSP, 

program khusus sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

Mata Pelajaran dalam KTSP 



Penyusunan PPI harus mempertimbangkan : 

1. Tujuan pengajaran 

2. Materi pelajaran 

3. Pelayanan pendukung  

 Kurikulum pendukung : penggunaan alat bantu mengajar, materi 
yang mudah diakses 

 Kurikulum tambahan : pelayanan pendukung yang terkait dengan 
kebutuhan masing-masing siswa, misal: tuna netra memerlukan 
braille, tuna rungu membutuhkan bahasa isyarat, dan terapi 
wicara 

4. Metode (strategi atau cara) yang akan dipilih guru untuk 
menyampaikan bahan pembelajaran, misal: meminta penjelasan, 
mengajak siswa untuk melakukan penelitian sederhana. 

5. Penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa 

6. Metode guru membimbing dan mengevaluasi 

 

 
PENYUSUNAN PPI 



 

Tahap penyusunan PPI: 

 

1. Mempelajari profil siswa untuk mendapatkan informasi 
mengenai kemampuan siswa secara umum; 

2. Menentukan kemampuan pembelajaran paling mendasar yang 
perlu ditingkatkan; 

3. Menentukan kekuatan dan kelemahan siswa terhadap pokok 
bahasan dan mata pelajaran tertentu; 

4. Menentukan tujuan umum (kompetensi dasar); 

5. Membuat tujuan spesifik (indikator); 

6. Menyusun kegiatan pembelajaran (materi, metode, media, 
evaluasi); 

7. Menentukan alokasi waktu, tempat dan pihak yang terlibat. 

 
PENYUSUNAN PPI 



PRINSIP KERJASAMA 

 

1. Menghargai perbedaan dan keunikan; 

2. Menerima kondisi tiap anak dan keluarga; 

3. Tidak menghakimi; 

4. Tulus; 

5. Rahasia. 



 

Education should train the child to use his brain, to make for 

himself a place in the world and maintain his rights even when it 

seems that society would shove him into the scrap heap. 

 

Pendidikan seharusnya melatih anak agar mampu berpikir, 

menciptakan ruang bagi keberadaan dirinya di dunia, dan 

mempertahankan hak-haknya, bahkan ketika masyarakat 

menganggapnya tak berarti. 

 

Helen Adams Keller, 1934. 


