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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan inklusif menghargai keberagaman apapun perbedaannya. 

Pendidikan inklusif berkeyakinan bahwa setiap individu dapat berkembang sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan 

khusus dididik bersama-sama dengan anak pada umunya pada tempat yang sama 

dengan pelayanan yang berbeda. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus perlu 

diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak pada umumnya untuk 

mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah terdekat. 

Pendidikan inklusif adalah sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas 

istimewa dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 

lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan anak pada umumnya.surat 

edaran Dirjen Dikdasmen No.380 tahun 2003 yang menyatakan pendidikan inklusi 

merupakan pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan 

khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal lainya (Sugiarmin, 2006:23). 

Dalam pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus 

ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan 

peserta didik lainnya di kelas itu. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMP Negeri 14 Kota 

Banjarmasin, Anak-anak yang bersekolah SMP Negeri 14 Kota Banjarmasin ini bukan 

hanya anak anak yang tinggal di sekitar Komplek saja, tetapi juga ada anak-anak yang 

tinggal di luar komplek. Dilihat dari prestasi sekolah, SMP Negeri 14 Kota Banjarmasin 

Luar berada dalam rangking yang sedang, maksudnya tidak di bawah rata-rata dan tidak 

juga terlalu tinggi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru di SMP Negeri 14 

Kota Banjarmasin, sekolah ini telah resmi menjadi sekolah inklusi sejak tahun 2009. 
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Sejak tahun 2009, sekolah ini telah berusaha melayani anak berkebutuhan khusus sampai 

sekarang (2016). Jumlah siswa berkebutuhan khusus (tahun ajaran 2015-2016) tercatat 

dalam dokumen sekolah sebanyak 28 orang, terdiri dari 21 orang anak lamban belajar, 

satu orang anak low vision, 3 (tiga) orang anak hyperaktif ,satu orang anak tunagrahita 

sedang dan dua orang anak tunadaksa. Data di atas merupakan pertanda adanya 

kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMP Negeri 14 

Kota Banjarmasin ini. Masyarakat merasa tertarik untuk memasukkan anak mereka 

kesekolah ini karena masyarakat memandang sekolah ini dekat dengan tempat tinggal 

mereka dan masyarakat merasa aman membiarkan anak mereka untuk mendapatkan 

layanan dari guru yang ramah melayani anak meskipun banyak kekurangan yang ada 

dalan diri anak mereka. Guru menerima anak berkebutuhan khusus dengan penuh 

keikhlasan mendidik dan tidak pernah mengeluh serta cukup disiplin. Perlakuan yang 

diberikan guru dalam pelayanan pendidikan dan pembelajaran sama pada semua anak. 

Data ketenagaan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SMP Negeri 14 Kota 

Banjarmasin sebanyak dua orang,yang mana satu orang guru pembimbing khusus 

membimbing satu orang anak low vision dan guru pembimbing khusus yang satu lagi 

membimbing anak lamban belajar, tunagrahita dan anak tunadaksa. 

Proses pembelajaran oleh guru di kelas setiap anak yang memiliki karakteristik 

berbeda-beda, guru tetap menggunakan kurikulum yang sama dengan tingkatan kelasnya. 

Pendekatan pembelajaran yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar bersifat 

klasikal. Sedangkan karakteristik anak yang berbeda-beda tampaknya dalam penggunaan 

media pembelajaran belum maksimal dapat digunakan oleh semua anak yang berbeda 

karakter serta guru tampaknya kurang memberikan motivasi kepada siswa berkebutuhan 

khusus selama proses belajar mengajar. Pengaturan tempat duduk anak di kelas oleh guru 

sengaja disuruh duduk dengan siswa regular yang lebih pintar sehingga dapat membantu 

mereka dalam pelajaran yang agak sulit dipahami anak. Khusus siswa yang low vision 

didampingi oleh guru pembimbing khususnya selama proses belajar. Peneliti juga 

mendapat informasi bahwa akhir-akhir ini,guru pembimbing khusus siswa low vision 

sering tidak hadir ke sekolah sehingga guru kelas mengalami kesulitan dalam proses 

belajar karena guru kelas tidak mengerti dengan tulisan braile. Usaha yang dilakukan 
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oleh guru kelas meminjamkan catatan atau buku temannya untuk disuruh belajar kembali 

di rumah dengan orang tua .Selain itu perkembangan hasil belajar anak berkebutuhan 

khusus hanya diberitahukan kepada orang tua yang datang ke sekolah ketika menjemput 

anak pulang sekolah. Menurut pandangan peneliti, salahsatu cara untuk meningkatkan 

proses pembelajaran dan komunikasi dalam pembelajaran adalah dengan menerapkan 

media pembelajaran.  Penggunaan media pembelajaran yang nampak saat ini masih 

dianggap sebagai hal yang tidak terlalu diutamakan untuk menunjang kegiatan belajar 

siswa. Penggunaan media aplikasi komputer sebagai salah satu bentuk kemajuan 

teknologi yang dapat membantu proses belajar di sekolah bagi anak 

tunarungu,tunagrahita, tunanetra dan sebagainya ternyata hingga saat ini masih belum 

mumpuni untuk digunakan. Hal ini tentunya menjadi kesenjangan yang cukup 

mengganggu untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang pada dasarnya 

diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, terlebih lagi pada anak berkebutuhan 

khusus yang mengoptimalkan proses belajarnya melalui kemampuan indra 

penglihatan atau visual. Kurangnya rasa memperhatikan akan pentingnya pengadaan 

media pembelajaran ternyata memang menunjukkan semakin terhambatnya proses 

mengingat anak berkebutuhan khusus terlebih lagi dalam mengingat bahasa yang 

bersifat abstrak. 

Penggunaan media visual tentunya akan dapat membantu proses mengingat, 

karena dengan penggunaan media visual penyampaian informasi akan diusahakan 

dibuat menarik dan poin-poin pembelajaran pun dapat dikreasikan tampilannya secara 

mencolok dengan harapan akan dapat memudahkan anak berkebutuhan khusus dalam 

mengingat poin-poin pembelajaran tersebut. Media pembelajaran yang ada saat ini 

pun lebih condong dengan penggunaan media yang bersifat dua dimensi. Hal tersebut 

bagi anak berkebutuhan khusus sudah merupakan hal yang biasa. Anak berkebutuhan 

khusus saat ini masih kurang dikenalkan dengan penggunaan media belajar yang 

menggunakan fasilitas teknologi. Bagi sebagian praktisi pendidikan hal tersebut 

masih cukup sulit untuk diterapkan, sedangkan anak-anak sebenarnya mengaharapkan 
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adanya inovasi media pembelajaran yang bisa mereka dapatkan pada saat 

pembelajaran di sekolah.  

Teknologi saat ini banyak menyediakan program-program aplikasi komputer 

yang sebenarnya dapat menunjang proses belajar anak, namun hal tersebut belum 

teroptimalkan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan adanya keterbatasan bagi 

praktisi pendidikan dalam menggunakan program aplikasi komputer yang ada. 

Program aplikasi komputer tersebut biasa terdapat pada komputer atau notebook. 

Program-program aplikasi komputer yang disediakan oleh salahsatu perusahaan besar 

computer tentunya memiliki harapan yang besar akan kebermanfaatannya dalam 

membantu kegiatan pembelajaran. Salahsatu program aplikasi multi media adalah 

movie maker. 

Windows Movie Maker adalah software video editing gratis yang dibuat oleh 

Microsoft. Program ini telah terintegrasi dengan sistem operasi Windows XP. Pada 

versi awalnya (versi 1.0) tools ini belum memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi 

setelah mengalami perbaikan dan diluncurkan ke publik dalam versi terbaru (versi 

2.0) tools ini patut diacungi jempol, mengingat semakin banyaknya fasilitas yang 

disertakan didalamnya. Kita dapat menggunakan Windows Movie Maker untuk 

mengcapture audio dan video dari camera video, web camera atau dari sumber video 

lainnya, lalu kemudian mengedit hasil capture tersebut menjadi sebuah movie. Selain 

itu anda dapat melakukan import audio, video maupun gambar ke dalam Windows 

Movie Maker untuk dipakai bersama movie yang dibuat. Dalam proses edit audio dan 

video menggunakan Windows Movie Maker dapat pula menambahkan title, transisi 

dan efek visual sesuai dengan keinginan, untuk kemudian menyimpan hasil final 

berupa movie ke dalam berbagai format video. 

Penggunaan media movie maker dalam pembelajaran dalam setting inklusif 

diduga sangat tepat digunakan untuk menciptakan komunikasi belajar bagi siswa 

berkebutuhan khusus dan siswa pada umumnya yang efektif. Dalam penerapan media 

movie maker guru dapat memperkaya, memperluas dan memperdalam proses belajar 
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mengajar dan merangsang murid belajar lebih variatif karena murid belajar lebih dari 

satu organ penginderaan.  

Memperhatikan betapa pentingnya penelitian bagi pengembangan Perguruan 

Tinggi, maka untuk mewujudkan penelitian yang berkesinambungan dan tepat guna 

diperlukan Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian Universitas Lambung 

Mangkurat sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian unggulan di lingkup 

Universitas Lambung Mangkurat serta dapat memberikan arah terhadap penelitian, 

baik penelitian individual/mandiri atau institusi yang melibatkan antar disiplin ilmu 

serta mensinergikan penelitian-penelitian yang dapat mempercepat peningkatan 

kualitas dan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Universitas Lambung 

Mangkurat tahun 2016.  

Penelitian yang penulis lakukan ini sangat berkesinambungan dengan Rencana 

Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat yaitu 

Pengembangan penelitian yang diarahkan pada 4 (empat) bidang prioritas unggulan, 

yakni bidang pertanian dan lahan basah, sain dasar dan kesehatan, rekayasa dan 

teknologi, dan social humaniora. Empat bidang prioritas unggulan tersebut 

selanjutnya terurai ke dalam 10 (sepuluh ) bidang focus dimana salah satunya adalah 

inovasi pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu Pengembangan model 

pembelajaran di Sekolah Inklusif kota Banjarmasin sangat relevan dengan Rencana 

Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat 

khususnya pada bidang teknologi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu upaya untuk dapat membantu 

siswa berkebutuhan khusus untuk berperan aktif dalam pembelajaran untuk 

mewujudkan tujuan Kurikulum yang tertuang dalam Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar (KTSP). Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis 

mengajukan usulan penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Teknologi di Sekolah Inklusif Kota Banjarmasin”.  
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B. Permasalahan Penelitian 

 

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka pertanyaan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimanakah kondisi awal proses pembelajaran di sekolah inklusif Kota 

Banjarmasin? 

2. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah 

inklusif Kota Banjarmasin? 

3. Apakah penerapan media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan 

proses dan hasil belajar di sekolah inklusif Kota Banjarmasin?  

C. Tujuan Khusus Penelitian 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh gambaran mengenai kondisi awal proses pembelajaran di sekolah 

inklusif Kota Banjarmasin. 

2.  Mengetahui pengembangan media pembelajaran di sekolah inklusif Kota 

Banjarmasin. 

3.  Mengetahui penerapan media pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil 

belajar di sekolah inklusif Kota Banjarmasin. 

 

D. Urgensi Penelitian 

Pembelajaran di sekolah inklusif adalah proses pembelajaran yang 

melibatkan siswa yang heterogen termasuk anak berkebutuhan khusus di dalamnya. 

Bagi beberapa anak berkebutuhan khusus, pembelajaran sangat sulit untuk dipahami. 

Hal tersebut dikarenakan metode belajar guru yang monoton (ceramah) tanpa 

didukung oleh media yang dapat dijangkau oleh semua siswa. Jika hal tersebut 

dibiarkan berlarut-larut, maka proses pembelajaran di kelas inklusif akan timpang. 

Artinya anak berkebutuhan khusus hanya sekedar hadir di dalam kelas tetapi 

kebutuhan belajarnya tidak terlayani. Akhirnya sekolah inklusif yang harusnya dapat 

melayani kebutuhan belajar untuk semua anak tanpa terkecuali hanyalah slogan. 
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Untuk menjawab tantangan di atas, maka penelitian ini akan memberikan “warna 

baru” bagi guru agar pembelajaran dapat dijangkau untuk semua anak. Karena 

penelitian ini akan menghasilkan media pembelajaran yang berbasis teknologi yang 

ramah untuk semua anak. Pembelajaran berbasis teknologi akan dirancang agar 

meningkatkan minat siswa dalam belajar yang akan berdampak pada aktivitasnya di 

dalam kelas. 

E. Peta Jalan 

Beberapa penelitian yang terkait dengan pendidikan inklusi telah penulis lakukan 

antara lain : 

Pada tahun 2009 telah dilakukan penelitian tentang manajemen Pendidikan Inklusif, 

hasilnya telah di seminarkan di Kunken University Thailand. tahun 2010 penelitian 

tentang sistem penilaian pendidikan inklusif, outputnya dijadikan buku,  tahun 2011 

penulis meneliti tentang kerangka rancangan belajar Tandur sebagai alternative 

pembelajaran kelas inklusif, outputnya dijadikan sebuah buku, Tahun 2012 mengenai 

sikap guru terhadap pendidikan inklusif di kota Banjarmasin dimana hasilnya ada 

kecenderungan para guru bersikap negatif terhadap pendidikan inklusif dan 

diseminarkan pada forum kologial Jurusan Pendidikan Luar Biasa se Indonesia di 

Padang, Pada tahun 2013 kembali dilakukan penelitian tentang pelaksanaan 

pendidikan inklusif dan ternyata hasilnya juga belum maksimal hal tersebut 

ditemukan bahwa pengetahuan dan persepsi kepsek dan guru tentang pendidikan 

inklusif masih rendah,jumlah guru dan siswa tidak sebanding dan kondisi fisik 

sekolah belum akses dengan anak berkebutuhan khusus, outputnya telah di 

seminarkan di Forum Kologial Jurusan Pendidikan Luar biasa se Indonesia di UNJ 

Jakarta. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang perlu dilakukan penelitian berikutnya 

adalah terkait dengan pengembangan media pembelajaran di sekolah inklusif Kota 

Banjarmasin. 

 

Berikut ini peta perjalanan penelitian yang dibuat dalam bentuk diagram : 
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Perjalanan Penelitian 

Penelitian yang terkait dengan pendidikan inklusi 

telah penulis lakukan antara lain: 

Tahun 2009 

telah dilakukan 

penelitian tentang 

Manajemen 

Pendidikan 

Inklusif 

Tahun 2010 

penelitian tentang 

Sistem penilaian 

pendidikan 

inklusif 

Tahun 2011 

Penelitian tentang 

Kerangka 

rancangan belajar 

Tandur sebagai 

alternative 

pmbelajaran kelas 

inklusif 

Tahun 2012 

Penelitian tentang 

Persepsi dan sikap 

guru terhadap 

pendidikan 

inklusif di kota 

Banjarmasin  

Tahun 2013 

Penelitian 

tentangpelaksanaan 

pendidikan inklusif 

dan ternyata 

hasilnya juga belum 

maksimal 

Penelitian yang akan dilaksanakan tahun pertama 

Mengidentifikasi kondisi factual program pembelajaran ABK disekolah 

penyelenggara inklusif 

Penelitian yang akan dilaksanakan tahun kedua 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Di 

Sekolah Inklusif Kota Banjarmasin   
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F. Luaran Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai akan diperoleh sebuah model pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan memanfaatkan media movie maker. Dalam proses 

penyusunan model pembelajaran tersebut, peneliti beserta tim mengadakan studi 

pendahuluan terlebih dahulu dengan mengkaji masalah tentang pembelajaran di 

sekolah inklusif. 

Setelah uji model dalam penelitian ini selesai, maka hasil penelitian ini akan 

dipublikasikan melalui jurnal nasional JASSI ANAKKU Jurnal Asesmen Dan 

Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus (ISSN1412-9337) yang di produksi oleh 

Jurusan PLB FIP UPI Bandung atau jurnal Widya Karya FKIP Unlam.. Selain itu 

hasil penelitian ini juga akan dijadikan buku bacaan bagi tenaga pendidik, orangtua, 

pemerhati dan masyarakat dalam memanfaatkan media dalam pembelajaran di 

sekolah inklusif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pendidikan Inklusi 

 

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terbaru model pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus yang secara formal ditegaskan dalam pernyataan 

Salamanca dan Kerangka Aksi dalam Pendidikan Khusus pada Konferensi Dunia 

tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus, bulan Juni 1994 bahwa “Prinsip dasar dari 

pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar 

bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada 

pada mereka”. 

Prinsip yang dijadikan pedoman dalam kerangka aksi ini adalah bahwa 

sekolah dapat mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, 

intelektual, sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-kondisi lainnya. Ini seyogyanya 

mencakup anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja , anak dari 

penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik 

ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak 

beruntung. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan berbagai macam tantangan bagi 

sistem persekolahan. 

Dalam konteks kerangka aksi ini, istilah “kebutuhan pendidikan khusus” 

mengacu pada semua anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat kecacatan 

atau kesulitan belajarnya. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh 

karenanya memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang 

menempuh pendidikannya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua 

anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah.  

Pendidikan inklusi melihat perbedaan individu bukan sebagai suatu masalah, 

namun lebih pada kesempatan untuk memperkaya pembelajaran bagi semua anak. 
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Pendidikan inklusi melaksanakan hak setiap anak untuk tidak terdiskriminasikan 

secara hukum sebagaimana tercantum dalam konvensi PBB United Nation 

Convention on Right of the Child (UNCRC) tentang hak anak. Pendidikan inklusi 

menghendaki sistem pendidikan dan sekolah lebih menjadikan anak sebagai pusatdari 

pembelajaran, fleksibel dan dapat menerima perbedaan karakteristik dan latar 

belakang setiap anak untuk hidup bersama. Hal ini merupakan langkah awal untuk 

mempromosikan hidup yang lebih toleran, damai dan demokratis. 

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak 

tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, emosional, sosial maupun kondisi 

lainnya. Pendidikan yang memungkinkan semua anak belajar bersama-sama tanpa 

memandang perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Pendidikan yang berupaya 

memenuhi kebutuhan setiap anak. Pendidikan yang dilaksanakan tidak hanya di 

sekolah formal, tetapi juga di lembaga pendidikan dan tempat lain. Mengutip 

pendapat Sunanto (2009) dkk bahwa pendidikan inklusi sebagai berikut: 

Selanjutnya dijelaskan bahwa karakteristik “Pendidikan Inklusi”, yaitu : 

Pendidikan untuk semua, menggunakan kurikulum biasa tapi yang fleksibel, 

pembelajaran bersifat memenuhi kebutuhan individual, lingkungan pembelajaran 

ramah, menekankan pada proses pembelajaran, pendidikan berpusat pada anak, 

menggunakan pendekatan yang komprehensif, dan memberikan kesamaan 

kesempatan bagi semua anak. 

Menurut Mc Conkey et.all (2001:32) bahwa pendidikan inklusi : 

(1) mengakui semua anak berhak belajar dan mereka membutuhkan  

dukungan dalam pembelajarannya; (2) bermaksud mengarahkan dan 

meminimalkan hambatan belajar; (3) adanya perluasan pendidikan formal 

termasuk di rumah dan masyarakat dan kesempatan lainnya diluar pendidikan 

di sekolah; (4) kurikulum dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan semua anak: (5) adanya proses dinamis yang terus menerus 

berkembang berdasarkan budaya lokal dan strategi untuk menuju masyarakat 

inklusi.  
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Berdasarkan dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan inklusi terkandung unsur adanya : 

➢ Layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus 

(ABK) untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di kelas 

reguler/biasa terdekat tempat tinggalnya. 

➢ Pemberian akses seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

➢ Pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan semua anak. 

 

B. Sekolah Inklusi 

Sekolah inklusi adalah sekolah biasa/reguler yang mengakomodasi semua 

peserta didik baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang 

menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental, cerdas, berbakat 

istimewa, suku terasing, korban bencana alam, bencana sosial/miskin, mempunyai 

perbedaan warna kulit, gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat 

tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak terlantar, anak tuna 

wisma, anak terbuang, anak yang terlibat sistem pengadilan remaja, anak terkena 

daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS 

(ODHA), anak nomaden dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. 

Jadi, sekolah inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. 

Sekolah inklusi mengadopsi keyakinan bahwa sebisa mungkin semua anak dapat 

belajar berdasarkan potensi mereka. 

Prinsip mendasar dari sekolah inklusi adalah bahwa, selama memungkinkan, 

semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun 

perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusi harus mengenali dan 

merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, 

mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin 

diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan 
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kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran 

yang tepat, pemanfaatan sumber-sumber dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan 

kemitraan dengan masyarakat sekitarnya.  

Di dalam sekolah inklusi, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan 

khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan 

untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusi merupakan alat 

yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan 

khusus dengan teman-teman sebayanya. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat dirumuskan sekolah 

inklusi adalah sekolah yang mengijinkan peserta didik yang memliki kebutuhan 

khusus untuk untuk dapat belajar di kelas pendidikan umum, dimana peserta didik 

berkebuthan khusus mendapatkan pelayanan pendidikan utama di dalam kelas umum 

dan dibawah tanggungjawab seorang guru kelas umum, serta menyediakan program 

pendidikan yag layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan 

kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh 

para guru, agar anak-anak berhasil. 

 

C. Multi Media Movie Maker  

            Windows Movie Maker atau disingkat WMM adalah sebuah program 

editing video yang sederhana, didesain untuk pemilik PC dengan sedikit 

pengalaman untuk membuat video rumahan. Sebenarnya Microsoft sudah 

memperkenalkan fasilitas WMM ini di Windows Millennium Edition (Me) 

beberapa waktu lalu. Namun waktu itu masih sebagai tambahan atau 

Accessories. Dengan WMM ini Anda bisa melakukan pengeditan video 

sederhana dan memainkannya melalui Windows Media Player. Kemudian Anda 

juga bisa mengkopinya ke CD dan dijadikan koleksi video Anda. 

Keistimewaan Windows Movie Maker ini mampu bekerja dengan baik pada 

video kamera digital maupun analog. Meskipun WMM ditujukan untuk bekerja 

http://ezqieadyati.blogspot.com/2013/06/windows-movie-maker.html
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langsung pada camcorder DV. Namun WMM ini pun sudah mendukung capture card 

analog PCI dan web kamera berbasis USB. Hal ini dapat Anda buktikan ketika 

memasang DV Camcorder maka pada saat Anda menjalankan Microsoft Windows 

XP maka secara otomatis akan dikenali dan membuka Windows Movie Maker. 

            Jadi, windows movie maker adalah program atau software  pengolah video 

yang bawaan dari windows XP. Movie Maker terinstall sewaktu Anda menginstall 

windows xp secara otomatis. Meskipun program bawaan dan bukannya program yang 

berdiri sendiri, Movie Maker mampu menjadi program video editing yang handal. 

Hal ini tidak terlepas dari kemudahan dalam penggunaannya, baik itu yang pemula 

dan menengah, dikarenakan dukungan dari Microsoft yang menyediakan update dan 

fitur tambahan di website mereka. 

a. Kebutuhan System 

Movie Maker membutuhkan kondisi tertentu untuk dapat berjalan dengan 

baik dan optimal. Agar windows Movie Maker ini berjalan dengan baik agar bisa 

memenuhi beberapa persyaratan yang standart yaitu : 

➢ Minimal Menggunakan Windows XP Home Edition atau Windows XP 

Profesional. 

➢ Kapasitas komputer  minimal Processor Intel Pentium III 600 Mhz 

atau Processor AMD Athlon, RAM 128 Mb, Harddisk 10 Ghz. 

➢ Memiliki peralatan untuk meng-capture Audio (untuk meng-capture 

audio dari sumber external), dan memiliki DV atau peralatan untuk 

meng-capture video analog. 

b. Jenis File 

Pada Windows Movie Maker akan disimpan pada format file Windows 

Media. Tetapi dapat juga mengimport file lain pada Windows Media seperti 

mengimport file biasa, contohnya : 
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File Video     : .asf, .avi, .m1v, .mp2, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm, .wmv 

➢ File gambar   : .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .wmf 

➢ File Audio     : .aif, .aifc, .asf, .au, .mp2, .mp3, . mpa, .snd, .wav, .wma 

c. Manfaat Mempelajari Windows Movie Maker 

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita ingin mendokumentasikan sebuah 

kenangan yang menurut kita indah dan perlu untuk di dokumentasikan. Dokumentasi 

tersbut dapat berupa foto, tulisan, maupun vidio ( gambar bergerak). 

Diantara manfa’at pengeditan windows movie maker: 

1.      Tampilan vidio yang lebih menarik. 

2.      Mampu membuat vidio klip sebuah album. 

3.      Dapat menampilkan vidio dengan variasi musik. 

d. Langkah-langkah membuat windows movie maker 

1) Mengimport file 

Mengimport file gambar bisa dari harddisk pada komputer, komputer 

jaringan, CD atau dari media penyimpanan yang lain. Ketika mengimport file 

pada Windows Movie Maker bisa mengimport satu atau beberapa file 

sekaligus.Langkah-langkah mengimport yaitu : 

▪ Klik Import Picture / gambar di bagian Capture video 

▪ Muncul menu import untuk mencari file gambar yang kita simpan 

▪ Pilih file gambar yang kita inginkan 

▪ Klik import 

2)   Menempatkan gambar ke Storyboard 

Untuk menempatkan gambar kita tinggal memilih gambar di Collection lalu di 

drag ke storyboard. 

http://ezqieadyati.blogspot.com/2013/06/windows-movie-maker.html
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3) Memberikan pemisah atau transisi 

Untuk memberikan pemisah setiap gambar kita harus menempatkan transisi di 

bagian potongan gambar yang sudah disediakan oleh Movie Maker. Transisi berada 

di Edit Movie, untuk memberikan transisi klik View Video Transisi lalu pilih salah 

satu model transisi setelah itu di Drag ke bawah  tempatkan di Posisi Transisi. 

4) Memberikan Effek pada gambar 

Pemberian effek di gambar agar gambar nampak lebih beda dari suasana yang 

aslinya. Effek berada sama dengan transisi yaitu di Edit Movie dan cara penempatan 

effek juga sama yaitu dengan cara mendrag effek tempatkan pada posisi effek di 

storyboard. 

e. Kelebihan dari sebuah WMM 

Jika aplikasi sudah mendukung fasilitas impor maka sudah dipastikan akan 

sangat bermanfaat dan akan disukai banyak orang. Dalam hal ini Microsoft Windows 

XP bisa digunakan untuk mengimpor klip video dari camcorder analog atau VCR 

dengan menggunakan adapter yang murah. Sebagai gambaran beberapa fasilitas yang 

didukung oleh proses ini adalah: 

a) Mengimpor video klip dari video kamera digital 

b) Menyimpan seluruh koleksi video rumah di komputer PC 

c) Mengatur klip-klip sesuai dengan urutan yang kita inginkan 

d) Menggunakan efek Fade  atau Dissolve antar klip 

e) Menangkap gambar diam dari video klip 

f) Memberi judul, musik latarbelakang, efek suara, dan narasi suara ke dalam vidio. 

g) Menyimpan lebih dari 20 jam video untuk setiap Gigabyte ruang harddisk kita.  

h) Membuat katalog dan mengorganisir video kita dengan cepat dan mudah 

i) User friendly 

j) Tampilan yang mudah di mengerti 

http://ezqieadyati.blogspot.com/2013/06/windows-movie-maker.html
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k) Tidak membutuhkan skill khusus 

l)  Animasi yang di sediakan cukup variatif 

m)  Tidak membutuhkan spesifikasi & HDD terlalu besar 

n) User bisa mengatur kualitas dari editan yg di kerjakan serta batasan ukuran video 

f. Kelemahan Windows Movie Maker 

1. Terkadang sering not responding (entah saat export/import/save). 

2. Terjadi penutup program kerja saat melakukan pengeditan WMM. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Metode 

penelitian dan pengembangan digunakan karena proses penelitian dan pengembangan 

ini mengacu pada suatu bentuk siklus yang didasarkan hasil kajian temuan penelitian, 

kemudian ditindak lanjuti dengan proses pengembangan produk. Metode ini 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono,2010). Penelitian dan 

pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. (Sukmadinata, 2011).   

Pengambangan produk dalam penelitian ini didasarkan pada studi pendahuluan, 

kemudian diuji dalam situasi tertentu dan dilakukan revisi terhadap hasil uji coba, 

sampai akhirnya diperoleh suatu produk akhir. Dalam penelitian ini, produk yang 

akan dihasilkan adalah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di 

sekolah inklusif di Kota Banjarmasin.   

B. Informan dan Lokasi Penelitian 

1. Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah dan guru yang bertugas 

disekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
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C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelusuran dokumen dengan menggunakan catatan yang berisi mengenai 

data yang dikumpulkan, yaitu: data mengenai sekolah pelaksana 

pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin. 

2. Wawancara digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dan pikiran, 

perasaan, pendapat, pengetahuan dari orang-orang yang terlibat dalam 

pelaksanaan pendidikan inklusif. Pedoman wawancara tersebut 

dikembangkan berdasarkan jumlah pertanyaan mengenai aspek-aspek 

pemahaman terhadap konsep pendidikan inklusif, hambatan-hambatan 

yang dialami pihak sekolah dan kebutuhan pihak sekolah dalam 

melaksanakan pendidikan inklusi. 

3. Observasi dalam penelitian ini merupakan deskripsi dari kejadian, manusia, 

tindakan, dan objek dalam setting pendidikan inklusif yang terjadi di 

sekolah program piloting. Teknik ini digunakan untuk mengamati dan 

mencatat secara cermat berbagai informasi berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian.. Hasil ini dimaksudkan untuk mengecek 

kebenaran informasi yang diperoleh dengan wawancara. Aspek-aspek yang 

diobservasi yakni perilaku kepala sekolah dan guru kelas dalam 

memberikan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus.    

4. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh sejumlah data dan 

informasi lapangan berkenaan dengan gambaran persipan perencanaan 

pendidikan inklusif berupa dokumen administratif, media pembelajaran, 

dokumen program kegiatan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif. 

Teknik studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun 

yangberada di luar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian 

tersebut. Menurut Arikunto (2006: 132), teknik dokumentasi yaitu 

“mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 
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buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. 

Teknik studi dokumentasi ini juga berkaitan dengan upaya memperoleh 

data, mengenai siapa yang membuat, dan terlibat, mengapa dokumen itu 

dibuat, serta bagaimana peran dokumen tersebut dalam pelaksanaan 

pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan.  

D. Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan 

menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan 

penelitian itu (Nasution, 2009: 23). Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek 

penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, 

seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. 

Untuk selanjutnya desain penelitian tersebut digambarkan pada bagan di 

bawah ini. 
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Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif 

 (Rohidi ,1992:20) 
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E. Teknik Analisis Data  

Setelah data melalui wawancara dan observasi terkumpul, maka peneliti 

melakukan analisis data secra deskriptif dengan cara sebagai berikut : 

a. Tahap analisis, yaitu dengan cara mendiskusikan fenomena penelitian dengan 

perspektif teori, temuan penelitian yang relevan dan pengalaman peneliti. Hal ini 

dimaksudkan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dari proses 

pembelajaran di Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 

b. Tahap inferensi, yaitu untuk merumuskan prinsip-prinsip sekolah yang ramah 

berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan 

pendidikan inklusif. Dimaksudkan agar dapat meningkatkan unsur-unsur yang 

menjadi kekuatan sekolah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Adapun analisis data digunakan adalah Analisis data model interaktif Feisal  

(Bungin, 2003:69), akan disajikan sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama, reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data dalam catatan 

lapangan. Data ini kemudian dipilah dan diseleksi yanag ada relevansinya dengan 

pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Transkrip data ini 
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dimasudkan untuk menuliskan kembali wawancara atas jawaban pertanyaan-

pertanyaan penelitian setelah dipilah dan diseleksi. Setelah ditranskrip kemudian 

hasilnya ditunjukkan kepada informan agar informan dapat memeriksa kembali apa 

yang dinyatakannya. Pengoreksian dimaksudkan jika ada tambahan dan kekeliruan 

dalam penulisan. Hal itu peneliti maknai sebagai proses validasi hasil wawancara. 

Kedua, penyajian data adalah penyusunan secara sistematis hasil reduksi agar 

diketahui tema dan polanya dengan menentukan bagaimana data itu akan disajikan. 

Maksudnya agar memudahkan peneliti untuk menarik konklusi yang berisi data 

tekstual. Pada sajian data tersebut peneliti berupaya mengklasifikasikan dan 

menyajikan data sesuai pokok permasalahannya.  

Ketiga, melakukan penarikan konklusi dan verifikasi. Konklusi ditarik dari 

display data sehingga data dan informasi lebih bermakna. Sedangkan verifikasi, 

dilakukan dengan maksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian. 

Hal ini dilakukan dengan melihat kembali data untuk menimbang makna dari data 

untuk menimbang makna dari data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis. Peneliti 

menggunakan cross chek dengan membaca berulang-ulang untuk menguji kebenaran 

konklusi yang dibuat. 

Verifikasi dalam penelitian kualitatif sama fungsinya dengan validitas sesuai 

dengan yang dinyatakan Fechtling & Shrap (1997) dengan membaca berulangkali 

data secara sistematik menelaah pola-pola dan tema-tema tertentu, memilih variable-

variabel dan membeda-bedakan faktor khusus dan umum yang didasarkan atas 

asumsi teoritik tertentu.  

Setelah melakukan konklusi data kemudian peneliti melakukan analisa yang 

sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian tiap informan. Peneliti mengadalkan 

analisa tiap-tiap kategori dari informan sesuai dengan tema penelitian. Analisa 

dilakukan dengan penagalaman peneliti, mencoba memahami pernyataan informan. 
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Analisa antar informan dilakukan dengan mempertemukan pernyataan yang 

sama dan pertayaan yang berbeda kemudian dianalisis berdasarkan pengalaman 

peneliti, kemudian didiskusian dengan landasan teori dan penelitian-penelitian 

terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk dukungan pernyataan atau ketidaksesuaian 

pernyataan informan dengan landasan penelitian atau teori. 
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BAB V 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

A. Anggaran Biaya 

Biaya yang diperlukan secara keseluruhan untuk kegiatan ini berjumlah Rp. 

15.000.000,- perinciannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. 1 Anggaran Biaya 

No Komponen Biaya 

1 Honorarium 9.000.000,- 

2 Peralatan penunjang 1.500.000,- 

2 Bahan Habis Pakai 1.500.000,- 

3 Perjalanan 500.000,- 

4 Pengolahan data 1.000.000,- 

3 Penggandaan laporan 500.000,- 

6 Publikasi 1.000.000,- 

Total 15.000.000,- 
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B. Jadwal Kegiatan 

Adapun jadwal kegiatan direncanakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. 2 Jenis Kegiatan 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

April Mei Juni 

1 Pembuatan Proposal *   

2 Perencanaan Kegiatan *   

3 Pelaksanaan Kegiatan  *  

4 Analisis Kegiatan  *  

5 Laporan   *** 
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LAMPIRAN-LAMPIRN 

Lampiran 1.Justifikasi anggaran penelitian  

ANGGARAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI "PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN  

KHUSUS DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF  DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN,  
KALIMANTAN SELATAN"      

       
NO 

KEGIATAN 
Rincian Perhitungan 

JUMLAH (Rp.) 
  Volume Satuan Tarif Satuan Tarif/Harga 

   Dana Penelitian         20,000,000.00 

1  Gaji dan Upah         6,000,000.00 

   Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan         6,100,000.00 

   - Ketua 1 org 3  Bln   1.350.000,00 8.100.000,00 

   - Anggota 2 org 3  Bln   1.250.000,00 15.000.000,00 

  Enumerator 10 orang 1     500.000,00 5,000,000.00 

            28,100,000.00 

2  Peralatan Penunjang         10,250.000,00 

3  Bahan Habis Pakai         19,450,000.00 

   1. Kertas 30  Rim   40.000,00 1.200.000,00 

   2. Block note 200  Eks   2.500,00 500.000,00 

   3. Refill tinta printer hitam 10  Ktk   30.000,00 300.000,00 

   4. Refill tinta warna 10  Ktk   50.000,00 500.000,00 

   5. Ball point 20  Ktk   25.000,00 250.000,00 

   6. Stop map polio 100  Bh   15.000,00 150.000,00 

   7. CD 2  Box   150.000,00 300.000,00 

   8. Cartidge Canon iP1900 B 7  Buah   250.000,00 1.750.000,00 

   9. Catridge Canon iP1900 C 7  Buah   250.000,00 1.750.000,00 
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   10. Sewa kendaraan 10  Kali   700.000,00 7.000.000,00 

   11. Penggandaan Instrumen 5000  Lemb   150,00 750.000,00 

  12.  FGD 5 Kali   1,000,000.00 5,000,000.00 

4  Perjalanan         12,000,000.00 

   1.Transport Enumerator 10 org 3  Hr 10 75.000,00 2,250,000.00 

   2. Akomodasi  enumerator 10 org 2  Hr 10 150,000.00 3,000,000.00 

   3. Transport peneliti 3 org 5  Kali pp   250,000.00 3,750,000.00 

   4. Akomodasi 3 org 5  Kali   200,000.00 3,000,000.00 

5 Pengolahan dan Pelaporan         12,550,000.00 

   1. Pengolahan data 1  Eks   1.500.000,00 1.500.000,00 

   2. Analisis data 1  Eks   1.400.000,00 1.400.000,00 

   3. Seminar hasil penelitian           

      3.1. Snack (50 org) 50  Ktk   10.000,00 500.000,00 

      3.2. Konsumsi siang (50 org) 75  Ktk(2x snack)   30,000.00 2,250,000.00 

      3.3. Moderator 1  Org   1,000,000.00 1,000,000.00 

      3.4. Notulen 1  Org   500,000.00 500,000.00 

   4. Perjalanan pembahasan dan seminar 20 Ktk   1.500.000,00 3.000.000,00 

   5. Penggandaan Laporan 16 Eks   150.000,00 2.400.000,00 

              

  Total Dana Penelitian 82,350,000.00 

  Banjaramasin,    April   2015   

  Ketua     

       

       

  Drs. H. Hamsi Mansur, M. M.Pd   

  NIP. 19581111 198403 1 005   



30 
 

30 
 

 

 

 

  

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini; 

Nama   : Drs. H. Hamsi Mansur, M.M.Pd 

NIDN   : 0011115817 

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/ IVc 

Jabatan Fungsional : Ketua Program Studi PLB 

 Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Teknologi Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan” yang diusulkan dalam skema Penelitian ini  tahun 

anggaran 2016bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. 

 Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 

saya bersedia dituntut dan diperoses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah saya terima ke kas Negara 

 Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya. 

 

Banjarmasin,   Februari 2016 

      Yang Menyatakan 

 

 

  

      Drs. H. Hamsi Mansur. M. M.Pd 

      NIP. 195811111984031005 

 

 

 

 
 

 

KEMENTRIAN DAN KEBUDAYAAN 

LEMBAGA PENELITIAN 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

BANJARMASIN 
Jl. Brigjen H. Basri Kotak Pos 87 Telp./Fax (0511) 3304914 

Banjarmasin, 70123 
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Lampiran 2 

1. Susunan organisasi Tim/Peneliti dan Pembagian Tugas 

NO Nama/NIDN Instansi Asal Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

Uraian TUgas 

1 DR, Ahmad Sofyan 

/NIDN 0010115104 

UNLAM Pendidikan 2 tahun • Merencanakan 

penelitian 

• Melakukan studi 

pendahuluan 

• Mengolah data 

• Merumuskan 

instrument 

• Merumuskan 

model 

• Mengurus izin 

penelitian 

• Sebagai pembicara 

dalam seminar 

• Menyusun laporan 

 

NO Nama/NIDN Instansi Asal Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

Uraian TUgas 

1 Hamsi Mansur,M.M.Pd 

/NIDN 0011115817 

UNLAM Pendidikan 2 tahun • Merencanakan 

penelitian 

• Melakukan studi 

pendahuluan 

• Mengolah data 

• Merumuskan 

instrument 

• Merumuskan 
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model 

• Mengurus izin 

penelitian 

• Sebagai pembicara 

dalam seminar 

• Menyusun laporan 

 

 

 

Lampiran 3 

Biodata Ketua Peneliti  

NO BIODATA 

1.  Nama Drs. H. Hamsi Mansur,M.M.Pd  

2.  Jenis Kelamin Laki-laki 

3.  Jabatan Fungsional Ketua Prodi PLB 

4.  NIP 195811111984031005 

5.  NIDN NIDN.0011115817 

6.  Tempat dan Tgl Lahir Kelua,11 November 1958 

7.  E-Mail hamsi.mansur@yahoo.com 

8.  Nomor Telepon 08115004858 

9.  Alamat Kantor Jl. Brigjen H. Hasan Basri NO.219 Banjarmasin 

10.  Faks  

11.  Lulusan yang 

dihasilkan 

S-1=  25   orang, S-2 =  - orang, S-3=   -  orang 

12. Mata Kuliah yg diampuh 

 

 

 

 

1. Pengantar Pendidikan 

2. Filsafat Pendidikan 

3. Belajar dan Pembelajaran 

4. Profesi Kependidikan 

5. Pengembangan Kurikulum 

mailto:hamsi.mansur@yahoo.com
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6. Metodologi Penelitian 

7. Seminar Pendidikan 

8. PPL 1 

 

 

 

2. Riwayat Peneliti 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi IKIP Negeri Yogyakarta UNINUS Bandung  

Bidang Ilmu Didaktik Kurikulum Manajemen 

Pendidikan 

 

Tahun Masuk-Lulus 1977-1983 2002-2004  

Judul Skripsi/tesis Kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi Guru dalam 

Pelaksanaan Kurikulum 

1975 di SMP 

Muhammadiyah 

Jogjakarta 

Kesiapan Kepala 

Sekolah dalam 

Pelaksanaan 

Manajemen Berbasis 

Sekolah 

 

Nama pembimbing Drs.Soedirdjo dan Drs. 

Moegihardjo 

Prof.Dr.Nana Saodeh 

Sukmadinata dan 

Prof.Dr.Ahmad Sanusi 
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3. Pengamalan Penelitian Dalam 5 tahun terakhir 

NO Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jml (Rp) 

1 2008 Potensi Traficking di 

Kalimantan Selatan 

DIKTI 80.000.000,00 

2 2009 Manajemen Pendidikan 

Inklusif di Kota Banjarmasin 

DIKTI 80.000.000,00 

3 2010 Keterlibatan Pemerintah 

dalam Pelaksanaan Traficcing 

di Kalimantan Selatan 

DIKTI 60.000.000,00 

4 2011 Kerangka Rancangan 

Pembelajaran BI-TANDUR-LS-

MK sebagai Alternatif 

Pembelajaran bagi Siswa di 

Kelas Inklusif 

DIKTI 46.000.000,00 

5 2012 Pelaksanaan Pendidikan 

Inklusif di Kota Banjarmasin 

BPOTN 3.000.000,00 
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