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Pertanyaan untuk guru

1. Bagaimanakah kurikulum yang berlaku pada anak berkebutuhan khusus?

2. Bagaimanakah cara mengenal karakter dari masing-masing siswa?

3. Bagaimana kesiapan alat, media, dan ruang kelas yang dipakai?

4. Langkah-langkah apa saja yang dapat yang dilakukan dalam memulai pelajaran

matematika?

5. Bagaimanakah cara mengenalkan atau menyampaikan materi yang dipelajari pada siswa?

6. Materia pakah yang dirasa sulit bagi siswa?

7. Kiat-kiat apa sajakah yang dilakukan guru

8. Adakah siswa yang merasa malas atau enggan untuk belajar dikelas? Jikaada,

9. Strategi atau cara seperti apakah yang digunakan dalam pembelajaran matematika ini ?

10. Bagaimanakahpengelolaankelas yang dilakukandalampembelajaranmatematikaini?

11. Dalam perencanaan pembelajaran, pasti sudah dirancang alokasi waktu masing-masing

kegiatan. Tindakan apa yang dilakukan saat rencana waktu tidak sesuai dengan rancangan

semula?

12. Adakah kesepakatan antara guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas

untuk bersama-sama ditaati?

13. Kesulitan apakah yang dihadapi guru dalam pembelajaran?



14. Kiat-kiatapakah yang biasa dilakukan untuk mengatasi kesulitan saat pembelajaran

matematika?

15. Jika telah melakukan kiat-kiat untuk mengatasi kesulitan, tetapi masih kurang efektif,

tindakan apa yang dilakukan ?

16. Alat atau media pembelajaran apa sajakah yang digunakan dalam menunjang

pembelajaran matematika dikelas?

17. Apakah siswa tertarik menggunakan alat atau media dalam pembelajaran?

18. Bagaimanacara guru menciptakan interaksi dikelas antara guru dengan siswa dan siswa

dengan siswa serta siswa dengan sumber belajar?

19. Bagaimanakahcara guru member motivasi sehingga tumbuh partisifasi aktif dan pada

akhirnya siswa merasa antusias dalam belajar?

20. Bagaimanakah cara komunikasi yang efektif yang dilakuikan guru untuk menyampaikan

materi pelajaran?

21. Dalam evaluasi pembelajaran, apa saja yang menjadi pedoman dalam penilaian kepada

siswa?

22. Apakah siswa juga terlibat aktif dalam refleksi dan rangkuman pembelajaran?

23. Pengalaman apakah yang menarik saat proses pembelajaran dengan siswa?



Pertanyaan untuk siswa

1. Apa yang kamu ketahui tentang pembelajaran matematika?

2. Siapa yang biasa nyamemberikan pembelajaran matematika ?

3. Pola ajar seperti apa yang dikehendaki ?

4. Apakah kamu menyukai pembelajaran dengan menggunakan alat praktek ?

5. Apakah kamu merasa senang dengan cara ajar yang dilakukan guru matematika?

6. Adakah peningkatan nilai yang kamu peroleh?

7. Apakah fasilitas (seperti alat praktek)

8. Apakah yang memotivasi anda untuk mengikuti pembelajaran matematika?

9. Setujukah kamu dengan cara pembelajaran guru matematika yang ada?



PEDOMAN OBSERVASI

1. Menanyakan keadaan guru matematika khusus siswa tunarungu

2. Menanyakan keadaan siswa tunarungu

3. Melihat langsung kegiatan pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru

matematika pada siswa tunarungu

4. Menanyakan pada guru matematika khusus siswa tunarungu kesulitan apa yang biasanya

terjadi dalam pembelajaran matematika khusus siswa tunarungu

5. Menanyakan apakah ada strategi tersendiri yang digunakan untuk pembelajaran

matematika siswa tuanrungu.



STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Kelas VII, Semester 1

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Kelas VII, Semester 1

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Kelas VII, Semester 1



Kelas VII, Semester 2

Kelas VIII, Semester 1

Kelas VII, Semester 2

Kelas VIII, Semester 1

Kelas VII, Semester 2

Kelas VIII, Semester 1



Kelas VIII, Semester 2Kelas VIII, Semester 2Kelas VIII, Semester 2



Kelas IX, Semester 1

Kelas IX, Semester 2

Kelas IX, Semester 1

Kelas IX, Semester 2

Kelas IX, Semester 1

Kelas IX, Semester 2



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMPLBN Pelambuan

Kelas/ semester: VIII C

Tema : Geometri

Waktu : 1 x pertemuan (2 x 40 menit)

I. Standar Kompetensi

Geometri dan pengukuran

4. Memahami unsur dan bagian bentuk lingkaran

II. Kompetensi Dasar

4.2 Menggambar lingkaran dalam lingkaran

III. Indikator

Matematika :

- Menggambar bentuk lingkaran

- Menyebutkan benda-benda berbentuk lingkaran yang berada di lingkungan sekitar dan

rambu lalu lintas

IV. Tujuan Pembelajaran

Setelah pembelajaran berlangsung:

- Siswa dapat menggambarkan bentuk lingkaran



- Siswa dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran yang berada di lingkungan

sekitar dan rambu lalu lintas

V. Materi Pokok

a. Lingkaran

- Lingkaran, contoh :

- Benda berbentuk lingkaran yang ada di lingkungan sekitar, contoh :

VI. Strategi dan Metode Pembelajaran

Strategi : rehearsal

Metode : ceramah dan pemberian tugas

VII. Langkah-LangkahPembelajaran

1) Kegiatan Awal (10 menit)

- Mengkondisikan siswa pada situasi belajar

- Salam, berdoa dans apa

- Mengemukakan tujuan pembelajaran

- Mengantarkan anak dan apersepsi



2) KegiatanInti (40 menit)

- Dengan bimbingan guru, siswa menggambar bentuk lingkaran dengan menebalkan dan

mewarnai

- Dengan bimbingan guru, siswa menyebutkan benda-benda berbentuk lingkaran yang

terdapat dilingkungan sekitar dan pada rambu lalu lintas

- Guru mengevaluasi lagi pemahaman siswa

- Mengulang secara sedehana lagi apabila ada siswa yang kurang mengerti

3) Kegiatan Akhir (10 menit)

- Guru menyimpulkan materi tentang lingkaran yang telah disampaikan

- Melaksanakan evaluasi

- Guru memberikan penguatan

- Berdoa.

VIII. Sumber , Alat, dan Bahan Pembelajaran

Sumber   : Buku KTSP SMPLB , Kreasi guru

Alat : Gambar lingkaran,

Bahan : karton

IX. Penilaian

Penilaian dilaksanakan dengan :

1. Tes I

a. Jenis Tes : Testulis

b. Bentuk tes : menebalkan dan mewarnai

c. Instrumen

1)Tebalkanlah garis lingkaran dibawah ini!



2) Warnailah gambar lingkaran dibawah ini !

Dengan warna :

NO ASPEK YANG DINILAI
SKOR

JML
SKOR0 1 2

1 Kemampuan menebalkan sesuai arah

2 Kemampuan menebalkan sesuai bentuk

3 Kemampuan mewarnai tidak keluar garis

4 Kemampuan mewarnai satu arah

5 Kemampuan ketepatan warna

Kriteria Penilaian :

Skor 2 = Bisa melakukan sendiri

Skor 1 = Bisa melakukan dengan bantuan guru

Skor 0 = Jika tidak bisa



Skor Maksimum = 10

Skor Minimum = 0

2. Tes 2

a. Jenis Tes : Tes lisan

b. Bentuk tes : jawaban singkat

c. Instrumen

NO Pertanyaan Jawaban
JmlSko

r

1

Gambar apakah ini?

Bulan

2 Sebutkan benda-benda yang berbentuk

lingkaran yang berada di kelas !

Jam dinding, kursi roda

3 Sebutkan benda-benda berbentuk lingkaran

yang ada di jalan raya!

Lampu lalu lintas (lampu

stopan) , ban mobil, tanda

stop, dsb

4 Sebutkan benda langit berbentuk lingkaran

yang tadi dijelaskan!

Matahari dan bulan

Kriteria penilaian :

Skor 2 = Bisa menjawab sendiri

Skor 1 = Bisa menjawab dengan bantuan guru

Skor 0 = tidak menjawab

Nilai Akhir :Σ Skorsoal I + Σ Skorsoal II

2



Gambar 1. Proses pembelajaran matematika di kelas tunarungu

Gambar 2. Proses wawancara dengan Ibu Rosada dan Ibu Soehwati Halim



Gambar 3. Proses wawancara dengan siswa kelas Tunarungu SMPLBN Pelambuan

Gambar 4. Foto bersama wali kelas dan  siswa kelas Tunarungu SMPLBN Pelambuan




