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KATA PENGANTAR 
Kegiatan Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Luar 

Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (PLB FKIP 
UNLAM) bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhi) 
Kalimantan Selatan, Mengambil tema “Pengembangan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus Menghadapi Globalisasi Pendidikan Abad 21”. 

Prosiding ini diproses dari kumpulan makalah utama dan pendamping, yang disajikan 
berdasarkan kajian dan hasil penelitian aktual mengenai layanan pendidikan anak berkebutuhan 
khusus di era globalisasi abad 21. Diharapkan dengan prosiding ini memberikan sumbangan 
positif bagi pembaca, stakeholder, peserta dan penulis. 

Akhirnya dengan selesainya seminar nasional ini, kami selaku panitia penyelenggara 
mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
aktif atas terselenggaranya kegiatan ini terutama kepada yang terhormat : 

1. Dikti 

2. Rektor UNLAM 

3. Dekan FKIP UNLAM 

4. APPKhiPusat 

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, terima kasih dan salam sejahtera untuk semua. 
   
         Ketua Panitia 
 
 
         Imam Yuwono, M.Pd 
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PENGEMBANGAN KARIR TENAGA PENDIDIKAN DI SEKOLAH INKLUSIF DAN 
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS 

A. Rasional 

Pendidikan guru mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan dan keterampilan 
berkembang melalui proses belajar (learning), berbuat (doing), dan berefleksi 
(reflecting). Proses pembelajaran dilakukan melalui siklus mempelajari berbagai aspek 
pengetahuan (learning) dan dipraktekkan secara intensif dan ekstensif (doing), 
selanjutnya direkonstruksi melalui kegiatan refleksi (reflecting). Siklus belajar ini akan 
membentuk kemampuan mahasiswa (calon guru) untuk mengaitkan pengetahuan 
sikapnya, pengetahuan konseptual, faktual, dan prosedural dengan kemampuan 
aplikatifnya  dalam situasi yang akan dihadapi. 

Berbagai upaya telah dilakukan pada tingkat universiter untuk memperbaiki pendidikan 
guru di Indonesia, namun kenyataannya telah terjadi kemandegan sehingga profesi guru 
mengalami kemunduran secara kualitas. Kemunduruan ini di samping disebabkan oleh 
penghargaan ekonomi dari profesi guru yang tidak menantang masuknya bibit-bibit 
unggul untuk menjadi guru, sistem intake  ke dalam sistem pendidikan guru semakin 
lama semakin lemah, sistem pendidikan secara menyeluruh tidak kondusif bagi 
perkembangan profesi guru, termasuk di dalamnya profesi guru pendidikan khusus. 

B. Kompetensi Guru Abad 21 

Dalam tataran global, Unesco juga menetapkan kebijakan pendidikan dunia, karena 
pendidikan di abad ke-21 diprediksi akan jauh berbeda dari pendidikan yang sekarang 
ini terjadi. Oleh karena itu UNESCO sejak memperkenalkan The Four Pillars of 
Education,yaitu Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together, dan 
Learning to Be. Maka kebijakan Unesco inipun harus dijadikan pijakan dalam 
menyiapkan guru masa kini dan masa depan, terlebih guru pendidikan khusus. 

Ironisnya sistem pendidikan, pembinaan, dan tatakelola  guru di Indonesia saat ini belum 
baik.  Hal ini ditandai antara lain distribusi guru sangat timpang, sehingga sekolah di 
perkotaan kelebihan guru, sementara sekolah di pedesaan dan daerah terpencil sangat 
kekurangan guru.  Dari guru yang ada di sekolah juga banyak terjadi mismatch, yaitu 
ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan matapelajaran yang diampunya.  

C. Rancangan Pendidikan Guru Abad XXI 

Rancangan Pendidikan Guru menggunakan prinsip sebagai berikut. 

1. Keseimbangan supply dan demand. 

Keseimbangan supply-demand sangat penting untuk efisiensi.  Keseimbangan tidak 
hanya dalam agregat tetapi sampai per bidang studi.  Kekurangan supply dapat 
menyebabkan sekolah mengangkat guru seadaanya, sebaliknya kelebihan supply akan 
menyebabkan pengangguran calon guru. 

Data guru saat ini 2,7 juta dan menurutv perhitungan Kemdikbud jika rasio guru-siswa 
dapat dibuat normal dan distribusi guru merata, kebutuhan guru sekitar 2,5 juta.  Dengan 
asumsi angka pensiun 2,5% per tahun, maka kebutuhan guru baru pengganti pensiun 
sebanyak 56.250 orang atau dibulatkan 56.000 orang per tahun. 
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Jika dengan persyaratan yang ketat (misalnya asrama dan lab school), LPTK besar  
dapat menghasilkan1.500 orang guru per tahun, sementara LPTK sedang/kecil dapat 
menghasilkan guru 800 orang per tahun, maka diperlukan 12 LPTK besar dan 48 LPTK 
sedang/kecil.  Jadi diperlukan 60 LPTK untuk menghasilkan 56.000 orang guru baru.  
Saat ini terdapat lebih dari 400 LPTK, sehingga diperlukan langkah pengaturan. 

2. Sistem Seleksi Pendidikan Guru 

Sistem seleksi calon pendidik tidak cukup hanya menggunakan instrumen yang hanya 
dari perpekstif kognitif semata, melainkan harus digunakan instrument yang dapat 
mengungkap bakat dan minat, serta kepribadian dan panggilan jiwa calon pendidik untuk 
menjadi pendidik. Terlebih perekrutan calon guru pendidikan khusus, harus benar-benar 
dapat menghasilkan calon pendidik yang siap untuk mendidik anak-aanak berkebutuhan 
khusus, yang tidak hanya dengan kekuatan logika, melainkan guru yang siap 
mewakafkan seluruh jiwa raganya untuk peserta didik berkebutuuhan khusus. 

3. Melaksanakan proses pendidikan guru yang terbaik 

Agar poses pendidikan di LPTK baik, diperlukan kurikulum yang baik, dosen yang 
bermutu dan sarana-prasana yang baik pula.  Pengembangan kurikulum termasuk 
implementasinya harus melibatkan stake holders, khususnya pihak pengguna lulusan.  
Penentuan kelulusan calon guru juga harus melibatkan sekolah sebagai pengguna 
lulusan. 

4. Pengangkatan, Penempatan, dan Pembinaan 

Ikatan dinas yang diamanatkan pasal 23 ayat (1) UUGD merupakan strategi tepat untuk 
dapat mendistribusi calon guru ke sekolah yang memerlukan, sehingga kekurangan guru 
di daerah terpencil secara bertahap dapat dihilangkan.  Namun juga tidak tepat 
menempatkan guru di sekolah terpencil untuk selamanya.  Oleh karena itu perlu 
dikembangkan pola mutasi/perpindahan guru yang memberi peluang guru yang bertugas 
di daerah terpencil pada saatnya dapat pindah ke daerah perkotaan. 

5. Mengembangkan Profesionalisme Guru Secara Berkelanjutan 

Pendidikan guru perlu dilihat sebagai sebuah jejaring, tidak dapat dipandang sebagai 
usaha yang terpisah-pisah. Untuk mendapatkan calon guru yang bermutu, diperlukan 
kemampuan guru dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana. Ini 
menggambarkan bahwa mutu calon guru sangat terkait dengan latar belakang 
pendidikan sebelumnya. Jika hendak meningkatkan mutu pendidikan maka martabat 
guru perlu dihargai, diperlakukan sebagai profesi, dan guru menerima penghargaan 
sebagaimana profesi lain.  

Ukuran mutu seorang guru adalah seberapa efektif para siswa belajar dan berkembang, 
mutu guru sangat terkait dengan keandalannya dalam mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. Sekolah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan komunitas moral, sebagai 
wahana pendidikan nila-nilai kewarganegaraan dan cinta tanah air. Oleh karena itu, 
untuk mendapatkan guru yang profesional perlu ditempuh upaya dalam bentuk 
pendidikan profesi. 

Pendidikan profesi guru perlu mempersiapkan calon guru untuk mengemban tanggung 
jawab dalam memberikan pendidikan nilai, moral, dan karakter kepada semua siswa 
pada semua tingkatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
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Pancasila dan Tujuan Pendidikan Nasional. Tanggung jawab ini dinilai setara dengan 
tanggung jawab guru dalam mengembangkan kemampuan akademik untuk 
mengantarkan pencapaian standar akademik.  

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. Amanat undang-undang tersebut menegaskan 
bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan karakter manusia 
Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, rancang bangun program 
pendidikan profesi guru menegaskan kembali pada pembangunan nilai-nilai 
fundamental, semangat cinta tanah air, karakter bangsa menuju guru profesional yang 
berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa, semangat UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan 
Kebhinekaan.  

D. Pengembangan Karir Guru Pendidikan Khusus 
Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi: (1) penugasan, (2) kenaikan 
pangkat, dan (3) promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus 
sejalan dengan jenjang jabatan fungsional guru.  Pola pembinaan dan pengembangan 
profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di 
dalam melaksanakan tugasnya. 

Pengembangan profesi dan pengembangan karir guru tersebut diarahkan untuk 
meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses 
pendidikan dan pembelajaran di kelas dan diluar kelas.  Upaya peningkatan kompetensi 
guru dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya memberikan penghargaan, 
peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru.  Kegiatan ini menjadi 
bagian integral dari pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. 

Tidak berbeda dengan guru-guru pada umumnya, pengembangan karir guru pendidikan 
khusus dapat mengikuti berbagai jenis program: 

1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi: (a) Inhouse training (IHT), (b) Program magang, 
(c) Kemitraan sekolah, (d) Belajar jarak jauh, (e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan 
khusus, (f) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, (g) Pembinaan 
internal oleh sekolah, dan (h) Pendidikan lanjut.  

2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan, meliputi: (a) Diskusi masalah pendidikan, 
(b) Seminar, (c)  Workshop, (d) Penelitian, (e) Penulisan buku/bahan ajar, (f) 
Pembuatan media pembelajaran, (g) Pembuatan karya teknologi/karya seni.  

Pengembangan karir guru, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Permeneg PAN & RB) Nomor 16 tahun 2009 
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Salah satu perubahan 
mendasar dalam peraturan ini adalah adanya Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang 
sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan 
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kualitatif, sehingga diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan 
kinerja dan profesionalitasnya. 

Beberapa hal penting yang terdapat dalam Permeneg PAN & RB antara lain adalah: 
a. Guru harus berlatar belakang pendidikan S1/D4 dan mempunyai Sertifikat Pendidik 
b. Guru mempunyaiempat jabatan fungsional (Guru Pertama,  Guru Muda, Guru 

Madya, Guru Utama) 
c. Beban mengajar guru adalah 24 jam – 40 jam tatap muka/minggu atau membimbing 

150 konseli/tahun 
d. Guru dinilai kinerjanya secara teratur (setiap tahun) melalui Penilaian Kinerja Guru 

(PKGuru) 
e. Guru wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) setiap tahun 
f. PKB harus dilaksanakan sejak III/a, dan sejak III/b guru wajib melakukanpublikasi 

ilmiah dan/atau karya inovatif 
g. Untuk naik dari IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah 
h. Peningkatan karir guru ditentukan oleh perolehan angka kredit 
i. Perlu konversi hasil PKG dan PKB ke angka kredit 
j. Perolehan angka kredit dari PKG dan PKB merupakan satu paket  
k. Perolehan angka kredit setiap tahun  ditetapkan oleh Tim Penilai 
l. Penghargaan angka kredit adalah 125% (amat baik), 100% (baik), 75% (cukup), 50% 

(sedang), dan 25%(kurang) 
m. Jumlah angka kredit diperoleh dari: (1) Unsur utama (Pendidikan, PKGuru, PKB) ≥ 

90% dan Unsur penunjang≤10% 

E. Permasalahan dalam Pengembangan Karir Guru Pendidikan Khusus 

Reformasi birokrasi internal di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
berdampak pada pemecahan Direktorat Pembinaan PK-LK dan perubahan pada ranah 
satuan pendidikan yang dibina. Jenjang pendidikan dasar di bina di Direktorat PKLK 
Dikdas, dan jenjang pendidikan menengah dibina di Direktorat PKLK Dikmen. 

Mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas input, proses, dan hasil pendidikan. Input 
mencakup antara lain peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, buku 
teks pelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Proses mencakup 
kegiatan belajar dan mengajar yang disertai dengan upaya penciptaan suasana edukatif 
yang nyaman. Hasil mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lulusan dari suatu satuan 
pendidikan. 

Sementara itu seiring dengan derasnya upaya peningkatan mutu pendidikan, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggap perlu untuk melakukan 
reformasi birokrasi agar peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dapat dilakukan secara optimal 
sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan serta perkembangan 
masyarakat, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Kondisi empirik kelembagaan satuan pendidikan menengah luar biasa yang ada saat ini 
belum diatur secara jelas, sehingga belum menunjukkan sebagai sebuah entitas yang 
jelas apakah SMALB atau SMKLB.Secara empirik pula bahwa anak berkebutuhan 
khusus yang tidak disertai dengan hambatan kognitif dan intelektual dapat berhasil 
dalam menyelesaiakan pendidikannya dan bahkan dapat melanjutkan ke jenjang 



 

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   5	  
 

pendidikan di atasnya dengan baik, Begitu pula anak berkebutuhan khusus yang disertai 
dengan hambatan kognitif dan intelektual, mereka mengikuti pendidikan di SMALB tetapi 
sesungguhnya kurikulum yang diberikan lebih bermuatan vokasional dan 
kompensatoris.Berdasarkan data hasil evaluasi dan monitoring Direktorat Pembinaan 
PKLK Dikmen ditemukan bahwa hampir seluruh satuan pendidikan menengah luar biasa 
yang menggunakan nomenklatur SMALB dengan muatannya berorientasi pada SMKLB. 

Reformassi birokrasi tersebut, bagi tatakelola pendidikan khusus sesungguhnya 
berdampak pada pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pendidikan 
Khusus. 

Hingga saat ini tatakelola pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus belum 
memiliki pola yang sistemik, baik itu tatakelola guru pada pendidikan khusus segretatif, 
maupun guru-guru di sekolah inklusif (regular). Tatakelola guru-guru pendidikan khusus 
pada pendidikan yang segregatif (baca SLB) masih lebih baik dibandingkan guru-guru 
pada pendidikan regular. Walaupun tatakelola guru-guru pendidikan khusus pada 
sekolah segregatif masih menggunakan sistem tatakelola guru pada umumnya, 
sehingga praktik layanan pendidikan khusus pada ranah kompensatoris (program 
khusus) belum mendapatkan perhatian yang baik.  

Guru-guru pendidikan khusus pada pendidikan inklusif/sekolah regular lebih buruk lagi 
kondisinya. Pada pelaksanaan PLPG guru-guru ini dalam pendataannya masuk dalam 
kelompok guru bidang studi. Jika guru pendidikan khusus ditempatkan sebagai guru 
pendidikan khusus di Sekolah Dasar, maka guru tersebut akan dikelompokkan sebagai 
Guru SD. Celakanya mulai dari uji kompetensi awal hingga pelaksanaan PPG sang guru 
“inklusif’ tersebut akan diperlakukan sebagaimana layaknya guru SD. Beruntung 
beberapa guru pendidikan khusus lulus PLPG. Sekali lagi pola ini tentu jauh dari pinsip-
prinsip pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pendidikan khusus. 

F. Penutup 
Perjuangan menuju pencapaian praksis pendidikan khusus di Indonesia yang bermutu 
masih panjang dan berliku. Tatakelola penyiapan guru pendidikan khusus baik pada 
pendidikan akademik dan pendidikan profesi di LPTK masih harus dikembangkan 
dengan menetapkan standar layanan baku dalam praktik penyiapan guru pendidikan 
khusus masa depan yang berkualitas. 

Model layanan pembinaan profesi dan karir para pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan khusus  harus disertai penataan sistem tatakelola unit kerja yang melakukan 
pembinaan guru pendidikan khusus baik di pusat maupun di daerah, terlebih sumber 
daya manusia pada tataran birokrasi seyogyanya juga memahami, syukur-syukur 
memiliki kompetensi dan kualifikassi di bidang pendidikan khusus. 
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KEBIJAKAN KEMENRISTEK DALAM PENGEMBANGAN 
PRODI PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF 

Oleh : 
Dr. Engkos Achmad Kuncoro, SE., M.M.A 

 

VISI 

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 dan 

menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka pada tahun 2015-2019 

Kemenristek dikti menetapkan visi sebagai berikut: 

“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan Iptek dan inovasi 

untuk mendukung daya saing bangsa” 

MISI 

1. Meningkatkan akses,relevansi,dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan 

SDM yang berkualitas; dan 

2. Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah 

produk inovasi. 

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan 

pendidikan tinggi pada periode2015-2019 dalam aspek pembelajaran dan 

kemahasiswaan, kelembagaan, sumberdaya, riset dan pengembangan, dan 

penguatan inovasi.  

TUJUAN STRATEGIS  

“Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 

berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya 

saing bangsa” 

STRATEGI KEBIJAKAN KEMENRISTEK  

Sesuaidenganrevitalisasitugaspokok, 

fungsidankewenanganKemenristekDiktisecarasubstansialstrategikebijakandiarahkan

untuk: 
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1. MeningkatkanAngkaPartisipasiKasar(APK),lulusanbersertifikatkompetensi,maha

siswadanlulusanberkemampuanwirausaha,mahasiswamendapatmedaliemasdika

ncahinternasional,mutuLPTK,dancalonpendidikyangmengikutipendidikanprofesig

uru; 

2. MeningkatkanjumlahPerguruanTinggimasukdalamranking500topduniadanPergur

uanTinggiberakreditasiA(unggul),PusatUnggulanIptekdanScienceTechnologyPar

k(STP)atauTamanSainsdanTeknologi(TST)yangdibangundanmature; 

3. MeningkatkanjumlahdosenberkualifikasiS3,jumlahpendidikmengikutisertifikasido

sen,jumlahsumberdayalitbang(peneliti/perekayasa)yangberkualifikasimasterdand

oktor,jumlahSDMDiktidanlembagalitbangyangmeningkatkompetensinya,danrevit

alisasisarprasIptekdanDikti; 

4. Meningkatkanjumlahpaten,publikasiinternasional;danprototipehasillitbangtermas

ukyanglain industri;dan 

5. Meningkatkanjumlahprodukinovasiyaituprodukhasillitbangyangtelahdiproduksida

ndimanfaatkanolehpengguna. 

 

PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS DIKTITAHUN 2009-2014 
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Strategi kebijakan dioperasionalkan dengan 5 (lima) program teknis, 1 (satu) 
program dukungan manajemen, dan 1 (satu) program pengawasan yaitu: 

1. ProgramPembelajarandanKemahasiswaan; 

2. ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanIptekdanDikti; 

3. ProgramPeningkatanKualitasSumberDayaIptekdanDikti; 

4. ProgramPenguatanRisetdanPengembangan; 

5. ProgramPenguatanInovasi; 

6. ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnya;dan 

7. ProgramPenyelenggaraanPengawasandanPemeriksaanAkuntabilitas. 

 
KEBIJAKAN, STRATEGI & INDIKATOR 

Kebijakan Strategi Indikator 

Meningkatkantenagaterdidikda

nterampilberpendidikantinggi 

Meningkatkanangkaparti

sipasikasar, 

lulusanbersertifikatkomp

etensi, 

lulusanberkemampuanw

irausaha. 

APK PT Usia 19-23 Tahun  

Persentase Mahasiswa 

Diploma dan Sarjana yang 

Dilatih Kewirausahaan 

dengan Bekerjasama 

dengan Dunia Usaha/Dunia 

Industri 

Persentase Lulusan 

bersertifikat kompetensi 

Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan Tinggi dan 

Lembaga Litbang 

Meningkatkanjumlahper

guruantinggimasukdala

mranking500topdunia,p

erguruantinggiberakredit

asiA 

Jumlah Perguruan Tinggi 

Masuk Top 500 Dunia  

JumlahPT berakreditasiA 

Mengembangkan Pusat 

Unggulan Inovasi dan 

Science Technology 

Park 

STP (Science and 

Technology Park ) 

PusatUnggulanInovasi 

MeningkatkanSumberDayaLitb

angdanPendidikanTinggiyang 

Meningkatkanjumlahdos

enberkualifikasiS3danju

Jumlah Dosen Berkualifikasi 

S3 
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berkualitas mlahpeneliti/perekayasa SDM 

Litbangberkualifikasimaster 

dandoktor 

MeningkatkansarprasIpt

ekdanDiktiyang 

direvitalisasi 

Jumlah sarana dan 

prasarana litbang dan 

pendidikan yang 

direvitalisasi  

Meningkatkanproduktivitaspen

elitiandanpengembangan 

Meningkatkanjumlahpat

en,publikasiinternasiona

ldanprototipe 

Paten yang Terdaftar 

PublikasiInternasional 

Prototipe/Teknologi Tepat 

Guna  

Meningkatkaninovasibangsa Meningkatkanjumlahpro

dukinovasi 

ProdukInovasi 
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PERAN TEKNOLOGI ASISTIF TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI 
PERKULIAHAN MAHASISWA TUNANETRA  (STUDI KASUS PADA MAHASISWA 

TUNANETRA PRODI. PENDIDKAN LUAR BIASA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN IKIP PGRI JEMBER) 

 

Asrorul Mais 
Lailil Aflahkul Yaum 

PLB FIP IKIP PGRI Jember, email: plb.ikip_jember@ ikipjember.ac.id 
 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis teknologi 
asistif yang digunakan oleh mahasiswa tunanetra dan sejauh mana peran 
teknologi asistif terhadap peningkatan partisipasi perkuliahan mereka. 
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa teknologi asistif yang digunakan oleh 
mahasiswa tunanetra  yaitu (a) MP3/Tape Recorder digunakan untuk 
merekam kegiatan pembelajaran disaat perkuliahan, (b) software JAWS 
atau NVDA berguna untuk membaca file materi dan menyerahkan hasil tes 
tulis kepada dosen, browsing internet, sedangkan Nuance Talk bermanfaat 
sebagai media komunikasi via SMS dengan dosen dan teman mahasiswa 
lainnya. (c) OCR (Optical Character Recognition) sangat membantu 
mahasiswa dalam membaca referensi atau materi perkuliahan dengan 
huruf awas, dan (d) MBC (Mitra Netra Braille Converter)  bermanfaat untuk 
merubah file berbasis Braille menjadi teks awas dan melakukan 
pencetakan file berbasis Braille tersebut dalam bentuk cetak Braille  
 

Kata Kunci: teknologi asistif, partisipasi perkuliahan, tunanetra  
 

 
Pendahuluan 

Memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan 

serta aksesibilitas dalam rangka kemandirian merupakan hak bagi penyandang difabel 

tidak terkecuali bagi penyandang tunanetra. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 

Nomer 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. Kesempatan dalam memperoleh hak yang sama ini bagi tunanetra tentunya 

akan lebih optimal jika ditunjang oleh sarana dan prasarana yang aksesibel bagi 

mereka. 

Bagi mahasiswa tunanetra, kendala terbesar yang harus mereka hadapi dalam 

mengikuti perkuliahan antara lain: a) minimnya sarana dan prasarana pembelajaran 

yang aksesibel bagi tunanetra, b) pemaparan materi perkuliahan masih banyak bersifat 
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visual baik berupa penjelasan di white board maupun slide menggunakan power point, 

c) pemahaman dosen tentang kebutuhan dasar terkait pembelajaran bagi tunanetra 

masih minim, d). adanya sistem baca tulis Braille yang masih belum banyak diketahui 

oleh para dosen dan teman-teman mahasiswa mereka, e) Dosen sering mengalami 

kesulitan dalam memberikan bentuk ujian tertulis pada mahasiswa tunanetra. Kendala-

kendala tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap partisipasi mahasiswa 

tunanetra dalam mengikuti pembelajaran pada proses perkuliahan. 

  Pada prakteknya, kebutuhan difabel khususnya tunanetra selalu 

mempertimbangkan empat komponen utama, yaitu: Physical Environment, Teaching 

Procedures, Teaching Content/Materials dan Use of Adaptive Equipment (Sugiarmin, 

2010). Dengan demikian salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah 

menggunakan alat bantu yang disesuaikan (adaptive equipment) dengan kebutuhan 

difabel. Alat (equiepment) yang dimaksud adalah segala sesuatu hasil teknologi mulai 

dari yang sederhana sampai yang canggih yang digunakan untuk membantu 

kepentingan anak berkebutuhan khusus, hal ini disebut juga dengan istilah teknologi 

asistif.  

Kelly (2008) dalam penelitiannya di Amerika Serikat meyatakan bahwa sebanyak 

40% siswa sekolah dasar dan menengah tunanetra menggunakan teknologi asistif dan 

sebanyak 60% masih menggunakan cetakan Braille, hal ini disebabkan oleh masih 

minimnya bahan ajar elektronik untuk tunanetra di sekolah mereka.  

Hal senada juga disebutkan oleh Johnstone, et. al (2009) dalam penelitiannya 

yang mengambil 9 siswa tunanetra dari sekolah umum dan 5 siswa dari sekolah luar 

biasa. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebanyak 17% siswa menggunakan 

cetakan Braille dan mereka juga belajar menggunakan audio book untuk belajar, 

sementara 83%  siswa senang membaca cetakan Braille dan masih bergantung dengan 

belajar menggunakan audio saja. 

Sementara Smith (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa teknolgi 

asistif memberikan banyak manfaat bagi tuna netra yaitu: menghemat pembelian literasi 

buku teks, adanya kemudahan mengakses informasi, serta memperluas jaringan 

komunitas sosial. 
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Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus 

penelitian, selanjutnya fokus tersebut dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah, 

yakni: (1) Apa saja jenis teknologi asistif yang digunakan oleh mahasiswa tuna netra? 

(2) Bagaimana peran teknologi asistif terhadap peningkatan partisipasi perkuliahan 

mahasiswa tunanetra?  

 
Metode  
Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (2010:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan berbagai metode yang ada.  

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif menurut Yuswan di dalam Bungin 

(2001:147) bertujuan agar dapat mendeskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan 

lebih akurat. Jadi yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah data deskriptif yang berisi 

tentang gejala-gejala sosial, fakta-fakta sosial lalu makna dari fakta-fakta yang 

ditemukan saat penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini 

diharapkan mampu mendeskripsikan tentang keadaan yang sebenarnya (naturalistik) 

dilapangan.  

 
Waktu dan Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 

2015   di Kampus II Prodi. Pendidikan Luar Biasa FIP IKIP PGRI Jember, rumah atau 

temapt kost mahasiswa tuna netra.  

Data, Sumber Data, dan Narasumber 
Terdapat dua kelompok data dalam penelitian ini, yaitu data utama dan data 

pendukung. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan atau peristiwa. Data tersebut dipeoleh dari informan yaitu mahasiswa 

tunanetra Prodi. PLB FIP IKIP PGRI Jember, dosen pengampu mata kuliah dimana 

mahasiswa tunantera tersebut menempuh perkuliahan dan teman-teman seangkatan 
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mahasiswa tunannetra tersebut. Data pendukung berasal dari dokumen-dokumen yang 

ada pada Prodi.  PLB FIP IKIP PGRI Jember. 

 

Metode Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara (interview), observasi tidak 

terstruktur, dimana peneliti dalam melaksanakan observasinya melakukan pengamatan 

secara bebas (tanpa pedoman), dan dokumentasi dari data-data yang ada di Prodi. 

PLB FIP IKIP PGRI Jember, buku-buku yang relevan dengan judul penelitian, serta 

dokumen lain yang terkait. 

Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik 

keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong: 2010). Triangulasi dapat dicapai 

dengan jalan: (a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, (b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi, (c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menganalisa data dengan menggunakan analisis 

deskriptif, di mana objek suatu penelitian digambarkan dalam kata-kata dan bukan 

berupa angka-angka. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan 

menggambarkan peran teknologi asistif terhadap peningkatan partisipasi perkuliahan 

mahasiswa tunanetra  pada prodi. Pendidkan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP 

PGRI Jember dengan data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan baik dari 

observasi, wawancara maupun data dokumentasi. 

Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil pengumpulan data dari wawancara, observasi dan pencatatan 

dokumen dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian. 

Gambaran Umum Mahasiswa Tunanetra Prodi. PLB FIP IKIP PGRI Jember  
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Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Jember 

merupakan program studi yang memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus tunanetra, 

tunarungu, dan tunadaksa. Khusus bagi mahasiswa penyandang tunanetra tersebar di 

setiap angkatan, adapun sebarannya sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Sebaran Mahasiswa Tunanetra pada Prodi. PLB IKIP PGRI Jember 

No. Tahun Angkatan Jumlah Mahasiswa 
1 2011 1 
2 2012 2 
3 2013 2 
4 2014 2 

 

Keberadaan mahasiswa tunanetra merupakan tantangan bagi Fakultas Ilmu 

Pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan yang aksesibel bagi mereka. 

Terdapat persyaratan khusus yang ditetapkan bagi calon mahasiswa yang menyandang 

tunanetra untuk dapat diterima pada Prodi. PLB FIP IKIP PGRI Jember antara lain: 1). 

bisa melakukan pengetikan manual menggunakan mesin ketik awas, 2). tidak 

mengalami ketunaan ganda selain tunanetra, 3). Memiliki fasilitas atau sarana dan 

prasarana pribadi untuk mendukung kelancaran perkuliahan seperti laptop, voice 

recorder, dll. dan 4). memiliki kemampuan cukup baik dalam hal orientasi dan mobilitas 

dan 5). Lancar dalam membaca dan menulis Braille. Beberapa persyaratan tersebut 

tentunya diberlakukan bagi calon mahasiswa tunanetra agar mereka tidak mengalami 

kendala dalam perkuliahan nantinya dan agar mereka dapat bertanggung jawab secara 

mandiri dalam segala aspek perkuliahan dari awal sampai akhir studi. 

 

Jenis Teknologi Asistif Yang Digunakan Oleh Mahasiswa Tuna Netra  
Ada beberapa jenis teknologi asistif yang digunakan oleh mahasiswa tunanetra 

Prodi, PLB FIP IKIP PGRI Jember yaitu: 

Voice Recorder 
Voice Recorder merupakan sebuah device yang dapat menyimpan rekaman 

dalam format audio. Ada dua jenis voice recorder, yaitu analog biasanya berbentuk tape 

recorder dan kaset di mana suara direkam di atas pita, dan digital di mana suara 

direkam dalam bentuk data dan disimpan di media penyimpanan digital.  
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Screen reader 
Teknologi screen reader atau pembaca layar mulai dikembangkan pada era 70-

an. Teknologi ini mensimulasikan suara manusia, lalu mengubah teks, warna, atau 

cursor yang umumnya muncul di layar monitor menjadi keluaran suara. Pengguna 

dapat mengendalikan kerja pembaca layar untuk melakukan proses navigasi, 

pembacaan, atau penulisan. Ada pun beberapa produk pembaca layar yang populer 

digunakan adalah sbb: a). JAWS for Windows, pembaca layar untuk PC  b) NVDA, 

pembaca layar untuk PC  c). Nuance Talks, pembaca layar untuk ponsel 

OCR (Optical Character Recognition) 
Roman Alphabets-Braille Converter System. Sistem ini merupakan 

pengembangan software OCR, sehingga hasil scanning terhadap buku, dokumen, surat 

kabar dan sebagainya akan diubah format  penyajiannya ke dalam braille-based output. 

Selain itu braille-based output yang dihasilkan dapat dipadukan dengan text to speech 

synthesizer sehingga didapat output berupa suara. 

MBC 
Mitra Netra Braille Converter. Software ini berfungsi untuk merubah file dari teks 

awas menjadi teks braille untuk kemudian di cetak pada print Braille.  

 
Peran Teknologi Asistif Terhadap Peningkatan Partisipasi Perkuliahan Mahasiswa 
Tunanetra 

Adapun peran pengguanaan teknologi asistif bagi mahasiswa tunanetra Prodi, 

PLB FIP IKIP PGRI Jember sebagai berikut: 

 

Voice Recorder 
Voice Recorder baik berupa MP3 recorder atau Tape Recorder biasanya oleh 

mahasiswa tunanetra ditempatkan pada meja dosen saat perkuliahan berlangsung 

untuk merekam suara dosen ketika menjelaskan suatu materi perkuliahan dari awal 

sampai akhir perkuliahan, bahkan mereka juga merekam proses diskusi dan tanya 

jawab baik antara mahasiswa dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa. 

Setelah perkuliahan usai mereka dapat memutar ulang rekaman yang telah dibuat 

sebagai bahan catatan atau sebagai bahan untuk belajar sendiri di rumah.  
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Screen reader 
Note book  yang meraka gunakan selama perkuliahan dilengkapi dengan 

software JAWS (Job Acces With Speech) atau NVDA (Non Visual Desktop Access) 

sehingga apapun yang tampak dilayar akan terbaca oleh software tersebut, hal ini 

sangat berguna bagi mahasiswa tunanetra dalam membaca file materi perkuliahan 

yang berupa file Microsoft Word atau sejenisnya. Note Book dengan software screen 

reader ini dikenal juga dengan istilah komputer bicara.  

Selain itu, komputer bicara juga berfungsi sebagai media dalam memudahkan 

interaksi antara dosen dan mahasiswa ketika dosen melaksanakan test tertulis. Semua 

jawaban test yang terlebih dahulu soalnnya dibacakan oleh dosen pengampu mata 

kuliah ditulis oleh mahasiswa menggunakan komputer bicara untuk kemudian jawaban 

test tersebut diserahkan pada dosen pengampu mata kuliah berupa file-nya saja. Hal ini 

menjadi solusi kebuntuan karena kondisi yang disebabkan oleh keterbatasan dosen 

dalam membaca huruf Braille.  

Software screen reader yang terinstal pada handphone dengan aplikasi JAVA 

atau lebih dikenal dengan Nuance Talks juga memiliki peran yang tidak kalah 

pentingnya dengan komputer bicara. Software tersebut berguna untuk membaca SMS 

(Short Message Service) yang datang baik dari teman sesama mahasiswa maupun dari 

dosen pengampu. SMS yang dilakukan oleh mahasiswa tunanetra dalam kaitannya 

dengan perkuliahan berupa penjelasan tugas dari dosen dan berbagi pendapat dengan 

sesama teman mahasiswa. 

Screen Reader yang terpasang pada Notebook atau handphone mahasiswa juga 

dapat digunakan untuk penggunaan internet baik browsing, download, sosial media 

maupun melakukan pembelajaran yang bersifat audio. Dengan demikian, kemudahan 

dalam mengakses informasi menggunakan internet bukan lagi menjadi halangan bagi 

mahasiswa tunannetra. 

OCR (Optical Character Recognition) 
Keberadaan OCR sangat membantu mahasiswa tunanetra karena materi 

perkuliahan berupa buku teks dapat langsung dipindai pada scanner dan tersimpan di 

komputer berupa teks serta langsung bisa didengar bacaan teksnya oleh mahasiswa. 

Selain buku teks, mahasiswa tunanetra juga melakukan pemindaian pada scanner 
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berupa artikel baik dari jurnal ilmiah, surat kabar, maupun majalah yang bertuliskan 

huruf awas. Adanya kemudahan dalam menyerap segala informasi yang berasal dari 

media cetak tentunya mampu memperkaya wawasan dan pengetahuan mahasiswa 

tunanetra meskipun mereka memiliki keterbatasan penglihatan. 

MBC (Mitra Netra Braille Converter) 
Software MBC ini paling popular bagi kalangan tunanetra khususnya pelajar dan 

mahasiswa. Hasil download dari situs penyedia e-book berbasis Braille langsung dapat 

dengan mudah diubah menjadi teks awas menggunakan software tersebut untuk 

kemudian dibacakan oleh software screen reader. Beberapa referensi yang bisa 

diunduh dari situs penyedia e-book berbasis Braille antara lain berupa referensi yang 

berisikan pengetahuan umum, karya sastra, buku pelajaran, dan berbagai tutorial yang 

berhubungan dengan teknologi informasi bagi tuna netra. 

Setelah memperoleh referensi yang mereka butuhkan, mahasiswa tunanetra 

meminta bantuan SLB-A TPA Jember untuk mencetak referensi tersebut ke dalam 

format Braille untuk dijadikan buku Braille yang nantinya mereka simpan di 

perpustakaan Prodi. PLB IKIP PGRI Jember untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa 

tunanetra lain yang membutuhkan buku Braille.  
Dari beberapa uraian di atas tampak bahwa keberadaan teknologi asistif memiliki 

peranan yang penting bagi mahasiswa tunanetra untuk mengakses segala macam 

informasi dari berbagai macam referensi baik yang berupa media cetak, elektronik dan 

internet. Keterbatasan yang mereka miliki karena adanya gangguan penglihatan tidak 

lagi menjadi halangan untuk menimba pengetahuan secara optimal. 

Optimalisasi informasi dari berbagai referensi dengan bantuan teknologi asistif 

mampu meningkatkan peningkatan partisipasi perkuliahan mahasiswa tunanetra 

sehingga berdampak langsung pada optimalnya prestasi pencapaian pembelajaran 

perkuliahan, hal ini terbukti dengan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa 

tunanetra rata-rata berpredikat sangat memuaskan. Adapun rincian capaian prestasi 

mereka adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Tunanetra 

No. NIM IPK Semester Gasal 2014/2015 
1 2011186202B0007 3.60 
2 2012186202B0103 3.15 
3 2012186202B0122 3.25 
4 2013186202B0005 3.35 
5 2013186202B0022 3.27 
6 2014186202B0009 3.38 
7 2014186202B0006 3.80 

   

Hasil wawancara dengan empat dosen pengampu mata kuliah menunjukkan 

bahwa peningkatan partisipasi mahasiswa tuna netra dalam perkuliahan ditunjukkan 

dengan berbagai macam bentuk sikap anatara lain: 1) keaktifan dalam bertanya saat 

perkuliahan berlangsung, 2) keaktifan dalam mengutarakan pendapat saat diskusi 

berlangsung, 3) keaktifan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen, 4) 

ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosen 

pengampu mata kuliah, dan 4) keaktifan dalam memberikan saran dan informasi 

terhadap pelayanan mahasiswa berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra pada 

Prodi. PLB FIP IKIP PGRI Jember.  

Para dosen pengampu mata kuliah berpendapat bahwa peningkatan partisipasi 

mahasiswa tunanetra dalan perkuliahan tentunya tidak lepas dari kemudahan akses 

informasi pengetahuan yang mereka dapatkan dengan bantuan teknologi adaptif yang 

mereka pergunakan sehingga dapat meningkatkan motifasi belajar dan kepercayaan 

diri dalam kondisi mereka yang memiliki keterbatasan. 

 

Simpulan dan Saran  
Simpulan 

Hasil temuan, pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, maka 

disimpulkan bahwa: (1) Teknologi asistif yang digunakan oleh mahasiswa tunanetra  

yaitu voice recorder, screen reader, OCR (Optical Character Recognition) dan MBC 

(Mitra Netra Braille Converter). (2) Adapun peran teknologi asistif tersebut terhadap 

peningkatan partisipasi perkuliahan mahasiswa tunanetra antara lain (a) Voice recorder 
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(MP3/Tape Recorder) digunakan untuk merekam kegiatan pembelajaran disaat 

perkuliahan, (b) Screen reader (JAWS atau NVDA) yang terpasang pada notebook 

berguna untuk membaca file materi dari dosen, browsing internet dan mereka dapat 

langsung menyerahkan hasil tes tulis pada dosen melalui file, sedangkan Nuance Talk 

yang terpasang pada handphone bermanfaat sebagai media komunikasi via SMS 

dengan dosen dan teman mahasiswa lainnya. (c) OCR sangat membantu mahasiswa 

dalam membaca referensi atau materi perkuliahan dengan huruf awas, dan (d) MBC 

bermanfaat untuk merubah file berbasis Braille menjadi teks awas yang kemudian 

dapat dibaca oleh software screen reader, selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan 

pencetakan file berbasis Braille tersebut dalam bentuk cetak Braille. (3) Optimalisasi 

informasi dari berbagai referensi dengan bantuan teknologi asistif mampu 

meningkatkan peningkatan partisipasi perkuliahan mahasiswa tunanetra sehingga 

berdampak langsung pada optimalnya prestasi pencapaian pembelajaran perkuliahan 

ditandai dengan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa tunanetra rata-rata 

berpredikat sangat memuaskan. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa pihak yang diharapkan 

dapat mendukung optimalisasi peran teknologi asistif terhadap peningkatan partisipasi 

perkuliahan mahasiswa tunanetra, Bagi pemerintah hendaknya memberikan dukungan 

berupa subsidi untuk pembelian hardware atau software yang berhubungan dengan 

teknologi asistif. Bagi perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa tunanetra hendaknya 

semakin memaksimalkan keberadaan sarana pembelajaran berupa teknolgi asisitif dan 

meningkatkan sosialisasi pelayanan pembelajaran kepada dosen, karyawan, dan pihak 

terkait lainnya demi terwujudnya pelayanan optimal bagi mahasiswa tunanetra. Bagi 

dosen hendaknya memebrikan perkuliahan yang fleksibel dan aksesibel untuk dapat 

meningkatkan partisipasi mahasiswa tunanetra dalam perkuliahan. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan  
kemampuan operasi berhitung perkalian melalui metode garismatika 
pada anak lamban belajar di Pusat Layanan Difabel Laboratorium 
Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP 
PGRI Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental 
dalam bentuk Penelitian Subjek Tunggal dengan desain ABA. Subjek 
dalam penelitian ini adalah seorang anak lamban belajar yang memiliki 
kesulitan dalam melakukan operasi hitung perkalian bilangan puluhan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berhitung operasi 
perkalian pada anak lamban belajar meningkat. Pada kondisi baseline 
sebelum intervensi diberikan (A1) anak mampu memecahkan masalah 
dengan persentase perolehan jawaban dari soal perkalian yang benar 
antara 10% -30%, setelah intervensi diberikan (B) dengan menggunakan 
metode garismatika, persentase jawaban yang benar meningkat menjadi 
40% - 85%. Sedangkan pada kondisi baseline (A2) di mana anak tidak 
lagi diberikan intervensi mendapatkan persentase jawaban yang benar 
berkisar 75% -85%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode 
garismatika dapat meningkatkan kesulitan belajar operasi berhitung 
perkalian untuk anak lamban belajar. 
 
Kata Kunci: berhitung perkalian, metode garismatika, lamban belajar 

 
 
 
Pendahuluan 

Matematika merupakan suatu ilmu yang terstruktur yang timbul karena konsep 

konsep matematika tersusun secara hirarkis, logis dan sistematis mulai dari konsep 

yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling komplek. Abdurrahman 

(2012:225) mengemukakan bahwa matematika adalah simbolis untuk mengekspresikan 

hubungan-hubungan kuantitatif dan kekurangan yang memudahkan manusia berpikir 

dalam memecahkan masalah.  

Matematika jua merupakan suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap 

masalah yang dihadapi manusia, suatu cara menggunakan informasi, menggunakan 
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pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang 

menghitung dan yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri 

dalam melihat dan menggunakan hubungan. Pembelajaran matematika tidak hanya 

diberikan kepada anak normal saja tapi pembelajaran matematika juga harus diberikan 

kepada anak yang mengalami kebutuhan khusus, karena berperan penting dalam 

kehidupan anak nantinya.  

Salah satu anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam 

berhitung disebut dengan anak Slow Leaner merupakan kesulitan dalam belajar 

berhitung dalam memahami symbol, perhitungan, penggunakan proses 

pengenyelesaian masalah. Menurut Yusuf (2003: 136) anak lamban belajar memiliki 

nilai rata-rata 6 dalam semua mata pelajaran termasuk salah satunya kemampuan 

berhitung. Anak lamban belajar mengalami hambatan salah satunya adalah kekurangan 

pemahaman dalam melakukan perhitungan (komputasi). 

Berdasarkan hasil observasi, ENR dalam melakukan perhitungan cukup baik, 

namun dalam melakukan konsep penjumlahan yang berulang atau perkalian dan 

mengalami kesalahan dalam berhitung ketika dilipatgandakan, disisi lain dalam 

menyelesaikan soal perkalian membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini terlihat 

pada saat menyelesaikan 20 soal perkalian  hanya satu yang benar. Pembelajaran 

berhitung ini ENR memahami konsep dalam perkalian yaitu penjumlahan berulang. 

melakukan pembelajaran dalam menyelesaikan soal perkalian dengan perhitung dan 

mencoba untuk melakukan penghafalan, namun penghafalan ini akan menimbulkan 

kekeliruan jika lupa dengan yang dihafalkan. Kemampuan perkalian dengan dua angka, 

penyelesaian lebih rumit karena hasil yang diperoleh lebih besar. 

De Lange (Maulana, 2001) mengemukakan bahwa siswa harus diberi 

kesempatan untuk belajar semua topik matematika yang didasarkan kepada lima 

karakteristik pembelajaran matematika yakni : 1) Phenomenological exploration or use 

contex tadalah Pembelajaran matematika harus diawali dengan menggunakan masalah 

kontektual atau dunia nyata; 2) The use models or bridging by vertical instrument  

adalah Pemakaian alat dalam bentuk model atau gambar, diagram atau simbol yang 

dihasilkan pada saat pembelajaran digunakan untuk menemukan konsep matematika 

secara verbal; 3) The use of students own productions and construction of students 
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contribution adalah Kontribusi yang besar pada proses belajar-mengajar diharapkan 

datang dari konstruksi dan produksi siswa sendiri, yang mengarahkan mereka dari 

metode informal ke arah yang lebih formal; 4) The interactive character of teaching 

process or interactivity adalah Interaksi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan 

guru merupakan hal yang penting dalam PMR; 5) Intertwinning of various learning 

strand adalah Pembelajaran matematika realistik membutuhkan adanya keterkaitan 

dengan unit atau topik lain yang nyata secara utuh untuk mendukung terjadinya proses 

belajar mengajar yang lebih bermakna. 

Melihat permasalahan diatas, penelitian ini mencoba strategi pembelajaran 

dengan menggunakan metode garismatika. Metode garismatika menggunakan model 

barisan objek berupa garis untuk menyelesaikan masalah dalam operasi perkalian 

untuk anak lamban belajar dengan menyilangkan garis tegak lurus dan horisontal 

kemudian titik temu dijumlahkan yang menghasilkan hasil perkalian. Menurut Auliya 

(2012: 70), metode garismatika yatitu metode dengan menghitung titik persilangan pada 

garis, seperti garis mendatar dan garis tegak yang akan disilangkan, kemudian diberi 

tanda titik  pada garis tersebut lalu dihitung banyaknya titik hasil perkalian. Runtukahu 

(1996: 110)  mengemukakan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

perkalian dapat menggunakan tiga model diantaranya kelompok objek yang sama, 

penjumlah berulang, garis bilangan dan barisan objek (barisan dan kolom). Dalam 

penerlitian ini, menggunakan model barisan objek berupa garis yaitu garismatika. 

 Metode Garismatika ini diperuntukankan untuk mempermudah dalam 

menghitung operasi perkalian dua angka bilangan. Operasi perkalian ini terdapat 3 

model, dari yang termudah hingga tersulit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

dilakukan intervensi pada model pertama dengan kemampuan perkalian antara sebelas 

sampai tiga belas. Penelitian ini terbatas pada meningkatkan kemampuan operasi 

perkalian antara bilangan sebelas sampai tiga belas pada anak slow leaner di layanan 

difabel LAB PLB IKIP PGRI Jember.  

Berdasarkan latarbelakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung operasi perkalian pada anak slow leaner atau lamban belajar 

melalui metode garismatika. 
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Metodologi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dalam bentuk Single Subject 

Research (SSR) menggunakan desain A-B-A. Desain A–B–A merupakan 

pengembangan dari desain A–B. Desain A–B–A. Desain A–B–A ini telah menunjukkan 

adanya hubungan sebab akibat antara veariabel terikat dengan variabel bebas. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi fase (A1) atau baseline yaitu; kemampuan awal anak 

lamban belajar ENR dalam kemampuan menyelesaikan soal soal operasi perkalian 

sebelum menggunakan metode garismatika. Sedangkan yang menjadi B atau kondisi 

intervensi kemampuan anak menyelesaikan soal perkalian dengan menggunakan 

metode garismtika setelah diberi perlakuan yang berkelanjutan. Dan fase (A2) atau 

baselinenya adalah kemampuan anak menyelesaikan soal perkalian tanpa diberi 

perlakuan sama sekali. 

Hasil penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis visual data grafik 

(Visual Analisis of Grafic Data) yaitu terdiri dari analisis dalam kondisi yang mempunyai 

komponen panjang kondisi, kecenderungan arah, kecenderungan stabilitas, jejak data, 

level stabilitas dan rentang, dan tingkat perubahan juga analisis antar kondisi yang 

komponennya adalah jumlah variabel yang berubah, perubahan kecenderungan arah, 

level perubahan dan persentase stabilitas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah anak Slow Leaner yang 

memiliki intelegensi rata-rata 85  yang menjadi salah satu siswa layanan bimbingan di 

Layanan Difabel Lab. PLB FIP IKIP Jember. Anak ini berumur 10 tahun dengan jenis 

kelamin laki-laki. Secara fisik, anak memiliki ciri fisik sama dengan anak normal lainnya, 

dan yang menjadi permasalahan pada anak yaitu anak kesulitan dalam berhitung pada 

operasi perkalian.  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

mengumpulkan data melalui tes untuk mengetahui kemampuan anak menyelesaikan 

soal operasi perkalian dengan soal operasi perkalian antara bilangan sebelas sampai 

tiga belas yang diberikan kepada anak adalah sebanyak 20 butir soal. Sebelum 

diberikan intervensi, saat diberikan intervensi dan setelah intervensi dilaksanakan. 

Data di kumpulkan langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi langsung 

melalui tes tertulis. Anak disuruh menyelesaikan soal penjumlahan yang diberikan 
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kepadanya. Kemudian anak menjawab soal yang telah disediakan. Kemudian dilakukan 

penilaian dengan menceklis jawaban yang benar dari setiap soal yang di jawab anak 

dengan tepat. 

 
Hasil Penelitian 

Pengumpulan data pada kondisi baseline intervensi (A1) yaitu 7 hari, untuk 

kondisi intervensi (B) yaitu 12 hari sedangkan untuk kondisi setelah intervensi (A2) 

selama 5 hari. Penelitian ini dimulai 2 Maret 2015 sampai 8 April 2015. Adapun data 

yang diperoleh selama pengematan pada kondisi baseline dan intervensi. 

Kondisi Baseline (A1) merupakan pengamatan kemampuan anak dalam menyelesaikan 

soal operasi perkalian dengan perkalian antara bilangan sebelas sampai tiga belas 

adalah 20 %, 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 20%. Pada kondisi ini maka kemampuan 

anak dalam menyelesaian soal pada kondisi baseline menunjukkan kestabilan pada 

tingkat 20%.  

Kondisi Intervensi (B) merupakan pengamatan kemampuan anak dalam menyelesaikan 

soal operasi perkalian adalah 40%, 50%,60%, 65%, 70%, 80%, 70%, 80%, 75%, 80%, 

80%, 85%.   

Kondisi baseline (A2) setelah diberikan intervensi data menunjukkan anak dapat 

menyelesaikan soal adalah: 80%, 80%, 75%, 80%, 85%. 

Adapun data yang diperoleh pada pengamatan dalam kondisi baseline (A1), 

kondisi intervensi (B) dan kondisi baseline (A2) dengan menggunakan teknik Shaping 

dapat dilihat berdasarkan grafik dibawah ini: 

 

Gambar 1. Grafik Hasil Jawaban Benar Berdasarkan Kondisi A1, B dan A2 
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Hasil analisis dalam kondisi pada setiap komponennya dapat di jabarkan sebagai 

berikut: panjang kondisi penelitian ini adalah pada kondisi baseline sebelum diberikan 

intervensi (A1) 7, kondisi intervensi (B) 12 dan kondisi baseline setelah diberikan 

intervensi (A2) 5. Estimasi kecenderungan arah pada kondisi (A1) cenderung mendatar 

(=), sedangkan pada kondisi (B) menunjukkan arah kecendrungan menaik (+) dan pada 

kondisi (A2) menunjukkan arah kecenderungan mendatar (=). Kecendrungan stabilitas 

pada kondisi (A1) 57%, kondisi (B) 33% dan kondisi (A2) 100%. Jejak data pada kondisi 

(A1) cenderung mendatar, kondisi (B) data yang diperoleh meningkat, dan pada kondisi 

(A2) data yang diperoleh mendatar dan stabil. Level stabilitas dan rentang pada kondisi 

(A1) 10% - 30%, pada kondisi (B) 40% - 85%, Dan rentang pada kondisi (A2) 75% - 

85%. Perubahan level pada kondisi (A1) 20% - 20% = 0%  dan pada kondisi (B) 40% - 

85% = 45% (+), sedangkan pada kondisi (A2) 80% - 85% = 5%(+). Adapun rangkuman 

dari komponen analisis visual dalam kondisi dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Analisis Dalam Kondisi 
 

Kondisi A1 B A2 
Panjang Kondisi 7 12 5 
Estimasi 
Kecenderungan Arah 

 
 

(=) 

 
 

(+) 

 
 

(=) 
Kecenderungan 
Stabilitas 

Variabel 
57 % 

Variabel 
33% 

Stabil 
100% 

Jejak Data  
 

(=) 

 
 

(+) 

 
 

(=) 
Level Stabilitas dan 
Rentang 

Stabil 
10%-30% 

Variabel 
40%-85% 

Stabil 
75%-85% 

Perubahan Level 20%-20% 
(0%) 

40%-85% 
(+45%) 

80%-85% 
(+5%) 

 

Hasil analisis visual grafik antar kondisi yaitu jumlah variabel 1, perubahan 

kecendrungan arah dan efeknya pada kondisi (B1/A1) stabilitas kecendrungan data 

sedikit mendatar (=) dan naik (+). Sedangkan pada kondisi (A2/B1) stabilitas 

kecendrungan data menaik (+)dan mendatar (=). Perubahan stabilitas pada Kondisi 

(B1/A1) variabel ke variabel (57%-33%) dan kondisi (A2:B1) variabel ke stabil (33%-

100%). Perubahan level pada kondisi B/A1 20% - 40% = 20% (+), sedangkan pada 

kondisi B/A2 85% - 80% = 5% (-) dan persentase overlap pada kondisi baseline (A1) 

dengan intervensi (B) 0%, sedangkan pada kondisi baseline (A2) dengan kondisi 
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intervensi (B) 100%. Adapun rangkuman dari komponen analisis visual antar kondisi 

dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 2. Analisis Antar Kondisi 

 
Kondisi B1/A1 A2/B1 

Kondisi yang 
dibandingkan 

2:1 3:2 

Jumlah variabel 1 1 
Perubahan Arah dan 
Efeknya 

 
 

(=)     (+) 
Positif 

 
 

(+)    (=) 
Positif 

Perubahan Stabilitas Variabel ke variabel  
57 %-33% 

Variabel ke stabil 
33%-100% 

Perubahan Level 20-40 
+20 

85-80 
-5 

Persentase Overlap 0% 100% 
 

Pada kondisi baseline (A1), pengamatan pertama sampai pengamatan ketujuh 

anak  hanya mampu menjawab paling banyak 8 soal dengan benar. Kemudian peneliti 

melanjutkan pengamatan yang kedelapan sampai pengamatan kesembilan belas 

dengan memberikan perlakuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan berhitung 

operasi perkalian dengan menggunakan metode garismatika mengalami peningkatan 

secara bertahap sehingga memperoleh rata-rata 69,58%. Pada pengamatan dua puluh 

sampai ke duapuluh empat peresentase kemampuan menjawab soal penjumlahan anak 

mengalami stabil sesuai dengan diberikan intervensi tersebut dengan rata-rata 80%. 

 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data, terbukti bahwa persentase jumlah jawaban 

benar yang dijawab oleh anak dalam menyelesaikan soal operasi perkalian mengalami 

peningkatan. Hal ini terbukti dari hasil analisis grafik data yaitu arah kecenderungan 

kondisi baseline (A1) persentase dalam menyelesaikan soal penjumlahan masih 

rendah, yaitu berkisar antara 10% - 30%, sedangkan pada kondisi intervensi (B) 

kemampuan anak dalam menyelesaikan soal operasi perkalian dengan persentasenya 

jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi beaseline yaitu berkisar 40% - 85%. Dan 

pada kondisi baseline setelah tidak diberikan intervensi (A2) kemampuan anak berkisar 

75%-85% yang berarti kemampuan anak mengalami peningkatan. Adapaun hasil 
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penelitian Arisandi (2014) mengemukakan bahwa kemampuan operasi perkalian anak 

diskalkulia melalui metode garismatika dapat meningkat. 

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum diberikan perlakuan 

melalui metode garismatika, kemampuan anak dalam menyelesaikan soal perkalian  

antara bilangan sebelas sampai tiga belas masih rendah. Namun setelah diberikan 

perlakuan melalui melalui metode garismatika kemampuan anak dalam menyelesaikan 

soal perkalian mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan anak 

Lamban belajar dalam menyelesaikan soal perkalian dapat ditingkatkan melalui metode 

garismatika. 

 
Simpulan dan Saran 
Simpulan 

Pada kondisi Baseline (A1) memiliki kemampuan rata-rata 18, 57 %, sedangkan 

pada kondisi Intervensi (B1) mengalami peningkatan sehingga rata-rata yang diperoleh 

69,58 % dengan nilai terendah 40% dan tertinggi 85%, sedangkan pada kondisi tanpa 

intervensi (A2) kemampuan pada anak dengan rata-rata 80%, ini berarti bahwa 

kemampuan anak lamban belajar operasi berhitung perkalian mengalami perubahan 

yang lebih baik. Kemampuan anak digambarkan grafik menaik dan stabil. 

Berdasarkan pengamatan tersebut hasilnya menunjukkan hasil yang meningkat 

dan dapat dinyatakan bahwa metode garismatika dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung operasi perkalian bagi anak lamban belajar di pusat layanan difabel Lab. PLB 

IKIP PGRI Jember. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan masukan berupa saran 

sebagi berikut : (1) Bagi pendidik, peneliti menyarankan dalam memberikan 

pembelajaran tentang operasi perkalian hendaknya menggunakan metode garismatika. 

(2) Kepada peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman 

penenlitian lebih lanjut dalam menggunakan metode garismatika dalam meningkatkan 

kemampuan dalam pembelajaran matematika anak slow leaner. 

 
 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   30	  
	  

Daftar Rujukan 
 
Abdurrahman, Mulyono. 2012 Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta : PT. 

Rineka Cipta. 
Auliya, M Fajar. 2012. Matemtika Dahsyat. Jakarta: Pustaka Widyatama 
Arsyad, Azhar.1997. Media Pembelajaran. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 
Arisandi, Elisa. 2014. Meningkatkan kemampuan Operasi Perkalian untuk Anak 

Diskalkulia melalui metode garismatika (online). E-Jupekhu 
Vo.3.No.3.http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu. Diakses tanggal 23 mei 
2015. 

Nurhayati I.N, Maulana. 2009. Penerapan Pendekatan Matematika Realistik Dalam 
Penanaman Konsep Perkalian Dan Pembagian Bilangan Bulat. Makalah 
disajikan pada Konferensi Pendidikan Dasar I Tingkat Internasional pada 
tanggal 10-11 Oktober 2009 di UPI Kampus Sumedang 

Sunanto, Juang 2005. Pengantar Penelitian dengan Subjek Tunggal. University of 
Tsukuba. 

Tombokan, Runtukahu. 1996. Pengajaran matematika bagi anak kesulitan belajar. 
Depdikbud 

Yusuf, Munawir. 2003. Pendidikan bagi Anak dengan problema Belajar. Solo: PT. Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   31	  
	  

Prosedur Asesmen (penilaian) Bagi Anak Kerkebutuhan Khusus 
Budi Susetyo, Departemen Pendidikan Khusus FIP UPI 

 
Abstrak 

Asesmen banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu, baik dalam pendidikan 
maupun di luar bidang pendidikan. Asesmen (penilaian) memiliki fungsi yang sangat 
penting sebagai prasarana untuk mengambil keputusan tentang sesuatu. Pengambilan 
suatu keputusan perlu didasarkan pada data baik berupa data kuantitatif maupun 
kualitiatif. Data yang diperlukan harus merupakan gambaran mengenai kemampuan 
yang sebernarnya dari sesuatu yang akan dinilai. Pengambilan keputusan perlu 
menggunakan prosedur yang benar sehingga hasil asesmen dapat dipertanggung-
jawabkan secara objektif dan ilmiah.  
Kata kunci; asesmen, data, prosedur analisis 
 

Pendahuluan 
Peristilahan asesmen banyak digunakan dalam berbagai bidang tidak hanya digunakan 

dalam lingkungan pendidikan khusus tetapi digunakan dalam bidang psikologi,  

pendidikan, ekonomi, pertanian, sumber daya manusia, dll. Perbedaan asesmen hanya 

pada dimensi atau aspek yang menjadi sasaran penilaian. Sedangkan ilmu yang 

digunakan untuk asesmen tidak terdapat perbedaan dalam berbagai bidang keilmuan. 

Asesmen dalam bidang psikologi digunakan untuk menilai aspek-aspek psikologi yang 

terdapat dalam diri seseorang, misal kestabilan emosi, bakat, kecerdasan, dll. Asesmen 

dalam bidang pendidikan dapat dilakukan terhadap tenaga pendidik (guru) dan peserta 

didik, kompetensi guru, kreativitas guru dalam mengajar, dll. Asesemen dalam bidang 

ekonomi digunakan untuk melihat kesehatan suatu ekonomi secara makro dan secara 

micro. Penentuan hasil asesmen dilakukan oleh seorang asesor berdasarkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber data primer maupun sekunder.  Istilah lain dari 

asesmen (assesment) adalah penilaian yang berfungsi untuk memberikan nilai pada 

suatu obyek. Dalam pembelajaran dikenal dengan penilaian hasil belajar yaitu penilaian 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik setelah mengukuti proses pembelajaran 

dalam kurun waktu tertentu. Namun demikian asesmen dapat pula dilakukan terhadap 

diri peserta didik tidak dalam bidang kemampuan kognitif, tetapi dalam bidang 

psikomotor maupun afektif. Batasan asesmen (penilaian) menurut Asmawi Zainul dan 

Noehi Masution (2001)  adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik 
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menggunakan tes maupun non tes.  Menurut Lerner, Janet W. (1988, hal 54) asesmen 

adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan 

digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan 

anak tersebut. Menurut Overton, Terry (2008): Assesment is a process of gathering 

information to monitor progress and make educational decisions if necessary. 

(Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk memonitor kemajuan dan 

bila diperlukan pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan).  

Dari ketiga  batasan di atas dapat ditarik suatu batasan lain, asesmen (penilaian) 

adalah prosedur pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran atau survey dengan menggunakan instrumen yang standar atau tidak 

standar. Pengertian asesmen pada pendidikan khusus dapat diartikan penentuan status 

atas potensi, gangguan, kekurangan/hambatan dalam perkembangan yang diperlukan 

sebagai prasyarat belajar seperti motorik, persepsi, bahasa/alat komunikasi, kognitif, 

dan  sosial pada peserta didik berkebutuhan khusus, berdasarkan data atau informasi 

dari hasil pengukuran yang berupa tes maupun non tes. Hasil asesmen baik potensi 

kemampuan, kinerja maupun perkembangan peserta didik  digunakan untuk membuat 

program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Secara lebih rinci hasil penilaian 

juga digunakan oleh pendidik untuk: (a) menilai kompetensi peserta didik, (b) bahan 

penyusunan pelaporan hasil belajar, dan (c) memperbaiki proses pembelajaran.  

Melalui asesmen dapat diketahui kemampuan yang sudah dimiliki dalam bidang 

kogntif, perkembangan fisik maupun psikis, kemampuan  yang menjadi kebutuhan 

peserta didik dan menemukan berbagai jenis hambatan. Asesmen dapat dilakukan 

pada waktu sebelum pembelajaran dan pasca pembelajaran khususnya penilaian hasil 

belajar. Asesmen sebelum pembelajaran dalam pendidikan khusus digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal yang dimiliki peserta didik sebagai batas kemampuan 

sebelum pembelajaran dimulai. Dari hasil asesmen digunakan untuk merancang 

program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dituangkan 

dalam program pembelajaran individual (PPI).  

Data Asesmen 
Proses asesmen memerlukan data dari instrumen yang memiliki akurasi yang 

tinggi (tepat sasaran) dan dapat dipercaya hasil datanya. Oleh karena itu diperlukan 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   33	  
	  

instrumen tes atau non tes (survey) yang standar dan tidak standar. Bagi instrumen 

yang standar hasilnya dapat dipercaya sehingga hasil pengukuran memberikan 

gambaran yang sebenarnya menganai kemampuan peserta tes (siswa). Bagi instrumen 

yang tidak standar biasanya dibuat oleh guru atau asesor harus mengikuti kaidah ilmu 

pengukuran (psikometrika) agar hasil pengukuran memberikan hasil yang maksimal 

atau tidak terlalu jauh dari kemampuan peserta (siswa) yang sesungguhnya. 

Persyaratan untuk instrumen buatan guru atau asesor minimal dilakukan pengujian 

validitas dan reliabilitas baik untuk instrument tes maupun non tes. 

Analisis yang dilakukan dalam asesmen diperlukan adanya informasi yang 

berupa data.  Ada dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan data yang berbentuk angka atau numerik, Sedangkan data kualitatif adalah 

data berbentuk kualitas seperti baik, buruk, cantik, indah, bagus, dan lain-lain. Data 

kuantitatif merupakan data yang berisikan besaran atas sesuatu supaya mudah untuk 

diketahui, maka diperlukan skala. Wujud dari data kuantitatif dan skala ini adalah sekor 

yang berisikan besaran. Data yang berupa angka, akan dapat dilakukan analisis 

dengan menggunakan statistika. Berbeda dengan data kualitatif yang berisikan uraian 

kata-kata tentang peristiwa, kejadian atau fenomena, sehingga sulit dianalisis dengan 

statistika. Analisis statistika menghendaki data yang berbentuk angka, oleh karena itu 

data yang berbentuk kualitas atau kategori dirubah menjadi numerik. Keterangan yang 

berupa kategori; baik, cantik, sehat, berhasil dinamakan data kualitatif. Untuk 

kepentingan tertentu data yang berupa kualitas dapat dirubah ke dalam data kuantitatif 

dengan cara membuat skala buatan misal sangat jelek = 1, cukup = 2, baik = 3, dan 

sangat baik = 4. Data memerlukan adanya skala yang digunakan sebagai acuan,  

sehingga dapat memberikan perbedaan diantara data yang satu dengan lainnya. 

Sekor adalah pemberian harga kuantitatif  pada suatu jawaban, pendapat, 

perilaku, hasil karya, kinerja yang diberikan oleh responden atau peserta tes. Sekor  tes 

merupakan unsur yang terpenting dalam melakukan penilaian (asesmen), jika sekor 

yang diperoleh dari alat tes, survey, atau perilaku yang tidak baik (salah, tidak tepat) 

maka hasil penilaian akan bias atau salah. Penilaian akan tergantung dari data 

kuantitatif dan kualitatif  yang diintepretasikan.  

Skala adalah suatu ciri pada besaran atau variabel yang memungkin untuk 
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dinyatakan dengan bentuk bilangan atau numerik. Penskalaan  berusaha melakukan 

pengukuran terhadap konsep yang abstrak dengan memberikan skor supaya mudah 

untuk diketahui. Konsep-konsep yang abstrak seperti minat, motivasi, keeratan, 

kecemasan, kepercayaan diri, keyakinan, sikap dll. Skala dibagi menjadi dua yaitu skala 

unidimensional dan multidimensional. Skala unidimensional merupakan skala yang 

digunakan untuk mengukur konsep atau konstruk yang berdimensi tunggal. Skala 

multidimensional digunakan untuk mengukur konsep atau konstruk yang berdimensi 

jamak. Skala biasa digunakan dalam bidang pengukuran seperti ujian atau survey. Ada 

beberapa skala yang biasa digunakan antara lain; meter untuk jarak, detik untuk waktu, 

ampere untuk arus listrik, 0 dan 1 untuk menyatakan butir yang dijawab salah dan 

benar, 1 sampai 5 untuk sikap.  

Skor terbagi menjadi dua yaitu skor butir dan skor responden, untuk kepentingan 

asesmen skor yang dianalisis adalah skor responden. Ada beberapa skor yang dapat 

dilakukan analisis dalam melakukan asesmen yaitu skor satuan, skor responden, dan 

kelompok skor responden. Skor satuan adalah skor pada satu butir dari satu 

responden, misalnya, butir ke-i dari responden ke-g: Xgi. Skor responden adalah seluruh 

skor satuan dari satu responden atau hasil penjumlahan dari seluruh butir yang dijawab 

benar oleh peserta tes. Kelompok skor responden adalah skor dari semua responden 

pada suatu kelompok responden. (Naga. S. Dali, 2012, hal 99.) 

Metode Konversi Skor  
 Data yang berupa skor merupakan komponen utama dalam yang diperlukan 

dalam analisis untuk keperluan penilaian. Skor yang langsung dari hasil penjumlahan 

pada seorang responden disebut skor mentah yang perlu diolah menjadi skor nilai.  

Nilai adalah angka (huruf) atau keterangan dari kategori,  merupakan hasil ubahan dari 

skor mentah dengan menggunakan aturan atau prosedur  tertentu. Dengan demikian 

nilai merupakan lambang yang menggambarkan seberapa besar kemampuan yang 

dimiliki peserta tes. Pengolahan  skor mentah menjadi nilai ada berbagai skala; yaitu 

skala lima (standfive),  A,  B,  C,  D,  E.  Skala sebelas (stand eleven, “Stanel”) yaitu 

nilai 0 s/d 10, nilai standar Z (Z skor), nilai standar T (T skor). Ada dua cara untuk 

mengubah skor mentah menjadi nilai yaitu pedoman acuan patokan (PAP) dan 

pedoman acuan norma (PAN), (Popan James W. 2011, hal 311); (Susetyo, Budi. 2015, 
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hal 40). Pedoman acuan patokan disebut juga penilaian absolut dan pedoman acuan 

norma disebut juga penilaian relatif.  

 Penentuan nilai dengan PAP artinya nilai yang diberikan kepada peserta tes 

harus didasarkan pada standar absolut atau kriteria penguasaan (competence) yang 

telah ditetapkan lebih dahulu (creteriance). Pemberian nilai dilakukan dengan 

membandingkan skor mentah hasil tes dari masing-masing siswa dengan skor 

maksimum (ideal). Formula rumus yang digunakan untuk rentang 100 adalah; 

Nilai =
Skor  mentah  (X)

Skor  maksimum(ideal)  (∑X)   X  100 

  

Nilai ditetapkan oleh kriteria atau patokan tertentu, misalnya dengan batas kelulusan 

45, maka kategorinya sebagai berikut; nilai  80 ke atas = A,  nilai  66 – 79 = B,    nilai  

56 – 65 = C nilai  46 – 55 = D, nilai  45 ke bawah = E. 

Penentuan nilai dengan PAN artinya nilai yang diberikan kepada peserta tes 

harus didasarkan pada standar relatif atau penguasaan (competence) yang tidak 

ditetapkan lebih dahulu (creteriance), tetapi ditetapkan kemudian berdasarkan 

penguasaan kelompok. Pemberian nilai dilakukan dengan membandingkan skor 

mentah hasil tes dari masing-masing peserta dengan skor rata-rata kelompok. 

Penentuan nilai standar relatif diperlukan perhitungan statistik yaitu; rata-rata dan 

simapngan baku.  

X =   ∑!
!
      atau      X =   ∑!!

!
    dan          S = ∑!!

!
− ∑!

!

!
  atau  S = ∑!"!

!
− ∑!

!

!
        

              Keterangan  
              X = sekor responden  N = jumlah responden   s = simpangan baku 

X =   rata− rata            f  = frekuensi sekor responden 
   
Kategori nilai berdasarkan rata-rata ditambah perkalian simpangan baku dengan skor 

responden. Formula kategori dalam rentang skala 5 adalah sebagai berikut;  

A           B                   C                   D                   E 

    �X + 1,5     �X + 0,5 S       �X - 0,5 S     �X - 1,5 S                                                   

Intepretasi pada asesmen (penilaian) dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman 

acuan patokan atau membuat  kategori  dahulu sebagai rujukan dengan kuartil, desil, 
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atau persentil dan pengkategorian berdasarkan kurva normal, (Susetyo, B. hal 51 sd 

54). Skor yang dipakai  sebagai dasar pengketegorian adalah jumlah skor  tes 

maksimum atau sekor  ideal. 

Teknik analisis data menggunakan skor total sebagai dasar pijakan dalam kategori. 

Berikut ini penggunaan kategori berdasarkan kuartil, maka kategori-kategorinya 

berdasarkan skor total misalnya; Tidak menguasai, skor 0 – 25, cukup menguasai, skor  

26 – 50, menguasai dengan baik, skor 51 – 75, sangat menguasahi, skor 76 – 100. 

Secara singkat prosedur asesmen dapat terlihat pada bagan berikut; 

 

Bagan Prosedur Asesmen 

 

 

 

 

Contoh; 

 

 

Contoh  

FORMAT PENILAIAN BIDANG PRA AKADEMIK 

Nama Lengkap (Testy) :  .......................................................      
   Tahun  Bulan Hari 
Tanggal Pelaksanaan Tes :  ...............   ...............       ...............  
Tanggal Lahir :  ...............   ...............   ...............  
Nama Pemeriksa (Tester) :  .......................................................  
NIM :  .......................................................    
Waktu mengerjakan tes = …. menit 

BUTIR INSTRUMEN HASIL KET BENAR SALAH 
KLASIFIKASI 
1.    
2.   

Sub Jumlah (∑X1)    

 
Ordering dan Seriasi 
21.    

 
 
Sasaran 
Asesmen 

 
Data 
Untuk 
Asesmen 

 
Instrumen 
Tes dan 
Non Tes 

 
Teknik 
Analisis 
Data  
 

 
Hasil 
Asesmen 
(Penilaian) 
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22.   
Sub Jumlah (∑X2)    

 
Korespondensi 
36.    

37.   
Sub Jumlah (∑X3)    

 
Korespondensi 
46.    

65.   
Sub Jumlah (∑X4)    

Jumlah Keseluruhan/total sekor (∑X)    

 

Skor Maksimum atau sekor Ideal = 65 
Sekor siswa = ∑X1 + ∑X2 + ∑X3  + ∑X4 
                                           Total Skor (∑X)   
Sekor Akhir Siswa =                              x   100    = …… 
               Jumlah soal 
 
Kategori Penilaian; 

1. Sekor   0 – 25 = mengalami kelainan pra akademik  
2. Sekor 26 – 50 = mengalami kelainan pra akademik sedang  
3. Sekor 51 – 75 = mengalami kelainan pra akademik ringan 
4. Sekor 76 – 100 = tidak mengalami kelainan pra akademik 

 
Kesimpulan;  

Berisikan keadaan siswa berdasarkan hasil penilaian secara lengkap dan saran-saran 

Keterangan; 

Analisis juga dapat dilakukan setiap dimensi untuk menemukan jenis kelainan yang 

dialami siswa, selain secara keseluruhan. 

 

Contoh Instrumen asesmen untuk pra akademik pada beberapa dimensi 

Identitas dan Instrumen Pra Akademik 
Identitas 
Nama Lengkap :     ……………………………….. 
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Tanggal Pemeriksaan:      ……….    …………    ………. 
Tanggal Lahir :      ……….    ………...    .………. 
Umur :      .……….(thn)    ………..(bln)     ……….(hari) 
Sekolah              :     ……………………………….. 
Alamat sekolah    :     ……………………………….. 
 

Instrumen Tes Pra akademik 
Petunjuk  

1. Bacalah dan perhatikan pertanyaan-pertanyaan pada setiap butir dengan seksama 
dan jawablah pertanyaan tersebut dengan benar! 

2. Waktu mengerjakan semua butir pertanyaan 45 menit? 
3.   Kreteria Penilaian: 1 = jika jawaban > 50 benar,  dan 0 = jika jawaban ≤ 50 benar 
A. Bagian  Klasifikasi 
1. Perhatikan gambar pada kotak bagian bawah ini, dan berkan tanda yang termasuk 

alat-alat makan! 

 
 

B.  Bagian   Ordering dan Seriasi 
1. Urutkanlah	  gambar-‐gambar	  dibawah	  ini	  dari	  gambar	  yang	  berwarna	  gelap	  ke	  gambar	  yang	  berwarna	  

terang!	  

1 2 3

 

Sekor = 

Sekor = 
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5

 

6
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PROFIL PENDIDIKAN INKLUSIF DI JAWA TIMUR TAHUN 2013 
Ahsan Romadlon Junaidi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kata Kunci: Pendidikan Inklusif 
 

A. Pendahuluan 
Pengembangan pendidikan inklusif secara nasional telah dirintis sejak 

tahun 2003 dengan membuka beberapa sekolah piloting di beberapa provinsi, salah 

satunya dibuka tiga sekolah dasar piloting di Provinsi Jawa Timur. Pendidikan 

inklusif berkembang semakin signifikan setelah dikeluarkan Peraturan Meteri 

Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009, yang secara tegas diamanahkan bahwa di 

setiap kecamatan sedikitnya dibuka satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespon kebijakan pendidikan inklusif 

dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pendidikan Inklusif 

pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

memperoleh Penghargaan Pendidikan Inklusif dari Kementerian Pendidikan 

Nasional.  

Pada tahun 2013 pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur merasa perlu untuk mengetahui profil 

perkembangan pendidikan inklusif di Jawa Timur. Oleh karena itu, di lakukan Fokus 

Abstrak 
Pengembangan pendidikan inklusif di Jawa Timur pada tahun 2013 

dihadapkan pada beberapa permasalahan diantararanya adalah 
permasalahan terkait dengan regulasi pendidikan inklusif, pengembangan 
rencana setrategis pendidikan inklusif, alokasi dana untuk pendidikan 
inklusif  dari APBD, ketersediaan data dasar (data base) tentang anak 
penyandang ketunaan, pemerataan akses pendidikan bagi anak 
penyandang ketunaan di sekolah inklusif, legalitas sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif, dan kebijakan tentang pengadaan guru pembimbing 
khusus (GPK). 

Peran yang dituntut dari pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 
melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait 
permasalahan pengembangan pendidikan inklusif sesuai kewenangan yang 
dimilikinya. 
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Group Discussion (GD) sebagai sebagai metode pengumpulan data dan didukung 

dengan pengisian angket terbuka oleh peserta FGD. Dua fokus permasalahan yang 

didiskusikan yaitu permasalahan kebijakan pendidikan inklusif di kabupaten dan 

kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dan permasalahan pengelolaan pendidikan 

inklusif di kabupaten dan kota. 

 

B. Metode 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan strategi 

penelitian studi kasus, dengan unit analisis adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kelompok dalam 

focus group discussion (FGD), dilengkapi dengan data isian terbuka atau angket 

terbuka yang diisi oleh peserta FGD. 

Peserta FGD ini adalah sejumlah 34, dengan rincian 6 kepala bidang, 17 

kepala seksi dan 11 staf di dinas pendidikan kabupaten/kota. Tingkat pendidikan 

responden 44,5% adalah magister dan 44,5% sarjana. 

 

C. Temuan Penelitian 
Temuan penelitian ini menggambarkan profil permasalahan pendidikan 

inklusif di Jawa Timur pada tahun 2013. Permasalahan yangmengemuka mencakup 

permasalahan regulasi pendidikan inklusif, pengembangan rencana setrategis 

pendidikan inklusif, alokasi dana untuk pendidikan inklusif  dari APBD, ketersediaan 

data dasar (data base) tentang anak penyandang ketunaan, pemerataan akses 

pendidikan bagi anak penyandang ketunaan di sekolah inklusif, legalitas sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif, dan kebijakan tentang pengadaan guru 

pembimbing khusus (GPK). 

 
 

1. Regulasi Pendidikan Inklusif 
Regulasi pendidikan inklusif mencakup di dalamnya tentang peraturan 

daerah dan/atau  peraturan bupati atau wali kota tentang pendidikan inklusif, 67% 

responden menyatakan bahwa di daerahnya belum memiliki regulasi tentang 
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pendidikan inklusif. Dari keseluruhan responden, 14% menyatakan bahwa regulasi 

tentang pendidikan inklusif  menjadi bagian dari regulasi pendidikan secara umum, 

dan 14% responden menyatakan bahwa di daerahnya sudah memiliki regulasi yang 

secara khusus mengatur penyelenggaraana pendidikan inklusif. 

Keberadaan regulasi yang secara jelas mengatur tentang penyelenggaraan 

pendidikan inklusif menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan inklusif di 

suatu daerah. Regulasi pendidikan inklusif yang paling operasional di tingkat 

nasional adalah peraturan menteri pendidikan nasional no. 70 tahun 2009. Di Jawa 

Timur, peraturan menteri tersebut ditindak lanjuti dengan keluarnya peraturan 

gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2011. Sementara itu, berdasarkan data di atas, 

baru 28% kabupaten-kota yang memiliki regulasi tentang pendidikan inklusif. Oleh 

karena itu dibutuhkan advokasi kepada dinas pendidikan khususnya dan 

pemerintah kabupaten-kota untuk menerbitkan regulasi tentang pendidikan inklusif. 

 

2. Rencana Strategis Pendidikan Inklusif 
Rencana strategis merupakan dokumen tentang rencana pengembangan 

pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten-kota. Secara 

keseluruhan terdapat 70% responden menyatakan bahwa pemerintah kabupaten-

kota memiliki rencana strategis (Renstra) pengembangan pendidikan inklusif. 

Renstra pengembangan pendidikan inklusif ada yang terintegrasi menjadi satu 

dalam Renstra pengembangan pendidikan secara keseluruhan, dan ada Renstra 

yang secara khusus dibuat untuk pengembangan pendidikan inklusif. Renstra 

pendidikan inklusif yang terintegrasi itu dinyatakan oleh 44% responden, sedangkan 

Renstra pendidikan inklusif yang khusus dibuat untuk mengembangkan pendidikan 

inklusif dinyatakan oleh 26% responden.  

Data tentang adanya Renstra pendidikan inklusif yang mencapai 70% 

menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah belum memiliki regulasi tentang 

pendidikan inklusif, mereka sudah dapat membuat Renstra tentang pengembangan 

pendidikan inklusif, meskipun posisinya masih menjadi bagian dari Renstra 

pengembangan pendidikan. Profil data tentang keberadaan Renstra pendidikan 
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inklusif ini mengindikasikan kepedulian dan inovasi dinas pendidikan kabupaten-

kota dalam mengembangkan pendidikan inklusif. 

 

3. Alokasi Pendanaan dari APBD 
Terkait dengan alokasi pendanaan dari APBD kabupaten-kota, terdapat 

62% responden menyatakan bahwa pemerintah kabupaten-kota telah 

mengalokasikan dana untuk pengembangan pendidikan inklusif. Bahkan 21% 

responden menyatakan bahwa alokasi APBD untuk pengembangan pendidikan 

inklusif sudah dilakukan selama tiga tahun terahir, dan 41% responden menyatakan 

bahwa alokasi APBD untuk pendidikan inklusif baru dilakukan pada tahun 2013.  

Besaran alokasi APBD untuk pengembangan pendidikan inklusif bervariasi 

mulai 10 juta sampai 43 miliar. Pertanyaan tentang persentase besaran alokasi 

pendanaan APBD untuk pengembangan pendidikan inklusif dibandingkan dengan 

keseluruhan APBD tidak dijawab oleh responden. Hal ini dikarenakan responden 

tidak siap dengan data tentang besaran alokasi APBD.  

 

4. Ketersediaan Data Anak Penyandang Disabilitas 
Dinas pendidikan kabupaten-kota memiliki data penyandang disabilitas 

yang diperbaharui setiap tahun, hal ini dinyatakan oleh 47% responden. Sejumlah 

23,5% responden menyatakan bahwa data yang dimiliki oleh dinas pendidikan 

tentang penyandang disabilitas merupakan data yang tidak valid karena proses 

pendataan yang tidak akurat. Sejumlah 41% responden menyatakan bahwa 

karakteristik data yang dimiliki oleh dinas pendidikan tentang penyandang 

disabilitas dikelompokkan berdasarkan usia, jenis ketunaan dan domisili anak.  

Data yang dimiliki oleh dinas pendidikan ini merupakan data anak 

penyandang disabilitas yang sudah bersekolah, sementara data anak penyandang 

disabilitas yang usia dini atau usia sekolah tetapi belum bersekolah belum dimiliki 

oleh dinas pendidikan kabupaten-kota. Oleh karena itu pengembangan sistem 

informasi tentang ketersediaan data penyandang disabilitas sangat dibutuhkan, 

dikarenakan ketersediaan data yang akurat dan terbarukan menjadi dasar 

pengembangan program. 
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5. Pemerataan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas 
Sejumlah 76,5% responden menyataakan bahwa layanan pendidikan di 

wilayah mereka belum merata untuk menjangkau anak penyandang disabilitas. 

Ketidakmerataan ini dilihat dari dua indikator. Pertama, ketersediaan sekolah 

penyelanggara pendidikan inklusif di setiap kecamatan, terutama untuk jenjang 

pendidikan dasar. Kedua, perbandingan antara sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif di jenjang sekolah dasar dan jenjang SMP dan SMA. 

 

6. Keberadaan dan Legalitas Sekolah Inklusif 
Sejumlah 81% responden menyatakan bahwa di daerah mereka sudah 

memiliki sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terutama untuk sekolah dasar. 

Keberadaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mendapat legalitas dengan 

adanya surat keputusan atau surat penunjukan  dari kepala dinas pendidikan atau 

dari bupati/ wali kota. Hal ini dinyatakan oleh 64,7% responden, dan 17,6% 

responden menyatakan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif  di 

daerah mereka belum mendapat legalitas dari dinas pendidikan atau dari bupati/ 

wali kota. 

Menarik juga untuk dicermati adalah dengan adanya deklarasi sebagai 

kabupaten atau kota penyelenggara apendidikan inklusif responden menyatakan 

bahwa tidak diperlukan lagi surat penunjukan sebagai sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan dengan deklarasi maka seluruh sekolah 

sudah seharusnya menjadi sekolah inklusif. 

 

7. Pengangkatan atau Penugasan GPK 
Menurut 29,5% responden bahwa kabupaten-kota belum mengangkat atau 

menugaskan guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif.  Sekolah berinisiatif mengangkat GPK tanpa penugasan atau 

pengangkatan dari dinas pendidikan, dinyatakan oleh 26,5%, dan baru 29,5% 

responden yang menyatakan bahwa dinas pendidikan atau pemerintah kabupaten 

mengangkat GPK. 
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D. Pembahasan 
Keberadaan regulasi tentang pendidikan inklusif berupa peraturan daerah 

atau peraturan bupati/ wali kota memang diperlukan, akan tetapi bukan menjadi 

kunci pertama dalam pengembangan pendidikan inklusif di kabupaten-kota. Hal ini 

dapat dilihat dari kaitan antara ketersediaan regulasi tentang pendidikan inklusif dan 

pengembangan pendidikan inklusif di kabupaten-kota. Dari keseluruhan responden 

hanya 28% responden yang menyatakan bahwa mereka memiliki regulasi tentang 

pendidikan inklusif, di sisi lain 81% responden menyatakan bahwa di daerah 

mereka sudah ada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan 64,7% dari 

responden menyatakan bahwa keberadaan sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif mendapat legalitas melalui surat keputusan atau surat penunjukan dari 

kepala dinas pendidikan atau dari bupati/wali kota. Selain itu 70% responden 

menyatakan bahwa pemerintah kabupaten-kota memiliki rencana strategis 

pengembangan pendidikan inklusif.  

Penjelasan yang bisa diketengahkan tentang kaitan antara keberadaan 

regulasi tentang pendidikan inklusif dan pengembangan pendidikan inklusif, 

responden berpendapat bahwa pemerintah daerah merasa cukup dengan merujuk 

pada regulasi di tingkat pusat yaitu Permendiknas No. 70 tahun 2009, dan regulasi 

di tingkat provinsi, yaitu Pegub Jatim no. 16 tahun 2011. Di sisi lain responden juga 

menyadari bahwa keberadaan regulasi tentang pendidikan inklusif di tingkat 

kabupaten-kota akan memberi dampak yang sangat besar terutama terkain dengan 

alokasi pendanaan melalui APBD. 

Oleh karena itu dapat disarankan di sini bahwa pengembangan pendidikan 

inklusif dan usaha pembuatan regulasi tentang pendidikan inklusif dapat dilakukan 

secara simultan. Artinya dinas pendidikan kabupaten-kota tidak perlu menunggu 

adanya regulasi kemudian baru bergerak untuk mengembangkan pendidikan 

inklusif, akan tetapi rintisan pengembangan pendidikan inklusif sudah dapat dimulai 

dengan merujuk pada regulasi di tingkat pusat dan di tingkat provinsi, sambil 

berusaha membuat regulasi di tingkat kabupaten-kota. 
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Kebijakan pemerintah kabupaten-kota tentang alokasi pendanaan terhadap 

pengembangan pendidikan inklusif sangat beragam. Besaran alokasi pendanaan 

dari APBD sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah terhadap 

pengembangan pendidikan inklusif. Alokasi pendanaan untuk pengembangan 

pendidikan inklusif setiap tahun dari APBD semakin terjamin apabila kabupaten-

kota memiliki regulasi tentang pendidikan inklusif.  

Permasalahan tentang belum meratanya akses pendidikan bagi 

penyandang disabilitas, dan kurang tersedianya guru pembimbing khusus perlu 

mendapat perhatian bagi pemerintah kabupaten-kota. Beberapa alternatif solusi 

yang dibutuhkan adalah dengan memperbanyak sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif di setiap kecamatan, khususnya untuk satuan pendidikan SMP dan SMK 

atau SMK. Solusi untuk permasalahan guru pembimbing khusus maka perlu 

dilakukan kerja sama dengan SLB untuk dapat mengalokasikan guru di SLB 

sebagai guru pembimbing khusus. Selain itu secara bertahap dapat dilakukan 

pengangkatan guru pembimbing khusus di sekolah-sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif.  

 

E. Kesimpulan  
Berdasarkan paparan data dan pembahasan pada bagian sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang pendidikan inklusif setidaknya 

mencakup empat komponen, yaitu regulasi, alokasi pendanaan dalam APBD, 

pemerataan akses pendidikan dan penyediaan guru pembimbing khusus.  

Dalam keempat komponen kebijakan dalam pendidikan inklusif tersebut di 

setiap kabupaten-kota memiliki variasi kebijakan, akan tetapi secara umum perlu 

mendapat advokasi sehingga dalam keempat area kebijakan tersebut dapat lebih 

berpihak dalam pengembangan pendidikan inklusif. 

Dengan demikian, dinas pendidikan provinsi melalui Kelompok Kerja 

Pendidikan Inklusif disarankan untuk mengembangkan tahapan advokasi di setiap 

kabupaten-kota untuk meningkatkan kebijakan dalam keempat area 

pengembangan pendidikan inklusif.  
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ABSTRAK 
 

Kenyataan empirik menunjukkan bahwa, menunjukkan bahwa anak hiperaktif, 
pemusatan perhatiannya pada saat belajar sering terganggu dan cenderung 
menunjukkan perilaku hiperaktif yang keduanya sangat menggangu proses 
pembelajaran di kelas. Ketersediaan panduan model modifikasi perilaku anak hiperaktif 
untuk pengembang kognitif di Taman Kanak-kanak, diharapkan dapat memfasilitasi 
guru dalam memberikan pembelajaran yang adaptif untuk pengembangan kognitif anak 
yang di Taman Kanak-kanak. Tujuan khusus yang akan dicapai melalui kegiatan 
penelitian ini yaitu adanya : (1) profil karakteristik anak hiperaktif di Kota Tomohon, dan 
(2) Panduan model modifikasi perilaku  anak hiperaktif. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian pengembangan (Riset and Development), yang akan dilaksanakan 
selama 2 (dua) tahun. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahun pertama, 
merupakan tahap studi pendahuluan dengan metode deskriptif analitik untuk memotret, 
menganalisis profil karakteristik anak hiperaktif dan menyusun draft panduan model 
modifikasi perilaku anak hiperaktif. Dari data yang dihimpun, diperoleh gambaran 
bahwa karakteristik anak hiperaktif pada beberapa TK di Kota Tomohon antara lain  : a.  
Teridentifikasi bahwa dari  284 anak yang ada pada 10 TK di Kota Tomohon, terdapat 
21 anak teridentifikasi sebagai anak hiperaktif. Dalam prosentase yaitu 5.2 % dari 
populasi anak sekolah. Data ini mendekati  prevalensi anak hiperaktif dalam populasi 
anak sekolah yaitu 6%. Artinya prevalensi ini tentunya tidak dapat sepelekan karena 
mereka juga memerlukan dan membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan. b. 
Karakteristik hiperaktif yang ditunjukkan antara lain : (1) Tidak kenal lelah, atau aktivitas 
yang berlebih, (2) Mudah menjadi gembira, impulsive, (3) Suka Mengganggu anak lain, 
(4)  Gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai, rentang perhatian pendek, (5) 
Menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus menerus, (6) Kurang 
perhatian, mudah teralihkan, (7) Permintaannya harus segera dipenuhi, mudah menjadi 
frustrasi, (8) Sering dan mudah menangis, (9) Suasana hatinya mudah berubah dengan 
cepat dan drastic, (10) Ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tak terduga. 
Dengan karakteristik yang ada ini tentunya memberi gambaran yang nyata bahwa 
anak-anak yang teridentifikasi dapat dilabelkan sebagai anak hiperaktif. c. Untuk 
perilaku belajar anak hiperaktif, karakteritik yang teridentifikasi, antara lain : belajar 
hanya ketika ada PR, belajar kalau didampingi ibu/bapak, belajar sambil tiduran, belajar 
asal membaca buku, belajar sambil menonton TV, belajar sambil main HP, belajar 
tanpa membawa atau menggunakan alat tulis, belajar hanya serampangan dan sekilas, 
jika menjumpai yang sulit dilewati saja, belajar tanpa strategi yang jelas, belajar hanya 
yang ada kaitannya dengan mata pelajaran, banyak membaca buku justru di luar materi 
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pelajaran, waktu luang banyak dihabiskan untuk kegiatan non belajar, belajar kalau 
diperintah atau diawasi orangtua, belajar sambil jalan-jalan. Perilaku belajar ini yang 
kemudian perlu diubah atau ditangani dengan strategi-strategi khusus, agar kemudian 
perilaku belajar anak dapat diarahkan kepada perilaku belajar yang adaptif. Belum ada 
TK yang menjadi lokasi penelitian, mampu menunjukkan adanya upaya dalam 
memahami perilaku belajar anak hiperaktif secara khusus. Berbagai keterbatasan 
seperti, kemampuan pemahaman peserta didik dari para guru yang belum maksimal, 
pengetahuan dan pemahaman para guru terhadap strategi atau model penanganan 
anak hiperaktif yang masih kurang, konsentrasi terhadap kegiatan pembelajaran yang 
harus dilaksanakan.  Sehingga para guru menyatakan bahwa mereka memerlukan 
adanya panduan yang dapat membantu mereka dalam menangani perilaku belajar 
anak hiperaktif di sekolah. Dengan hasil ini maka, rencana untuk tahapan selanjutnya  
kegiatan yang akan dilakukan yaitu validasi perangkat panduan model, dan melakukan 
ujicoba terbatas, evaluasi dan perbaikan, ujicoba lebih luas, evaluasi penyempurnaan, 
tersusunnya panduan hipotetik,  evaluasi  melalui tes dan Implementasi, untuk 
tersusunnya panduan model final, dan melakukan Pelatihan bagi para guru TK. Dengan 
data dan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, maka perlu dirancang komponen-
komponen yang akan menjadi bagian dalam panduan. Adapun komponen-komponen 
tersebut antara lain : (a) Petunjuk menggunakan Buku Panduan, (b). Mengapa kita 
melakukan modifikasi perilaku?, (c) Apa manfaat bagi orangtua, guru dan siswa?, (d) 
Apa yang harus anda lakukan?, (e) Bagaimana caranya agar modifikasi perilaku 
berhasil?, (f) Apakah anak memiliki kebiasaan berikut ini?, (g) Apakah anak memiliki 
kebiasaan seperti ini?, (h)  Bagaimana memilih perilaku yang akan diubah?, (i) 
Mengases kondisi yang mendahului kejadian, (j) Melakukan konsensus (kontrak) 
dengan anak, (k) Menerapkan program pengubahan perilaku, (l) Monitoring program 
pengubahan perilaku 

 
Kata Kunci : Modifikasi Perilaku Belajar, Anak  Hiperaktif  
 
 

PENDAHULUAN 
 

Anak merupakan pribadi yang unik, mereka sangat memerlukan hubungan dan 

komunikasi dengan orang lain. Untuk memanusiakan dirinya, anakmembutuhkan rasa 

untuk dicintai, diakui dan dihargai. Jika anak kurang disukai dalam lingkungan 

pergaulannya maka perkembangan dan hubungan sosial anak tersebut dengan 

lingkungannya akan terganggu, sehingga anak tersebut akan bersikap semaunya 

terhadap lingkungannya, dan tingkah lakunya kurang terkontrol. Demikian halnya 

dengan masalah mereka di sekolah, anak juga akan merasa kehilangan dukungan 

apabila gurunya tidak mampu memberikan layanan pembelajaran sesuai karakteristik 

yang dimilikinya . (Mulyadi, 2005) 
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Kenyataan empirik menunjukkan bahwa anak hiperaktif, kesulitan dalam 

pemusatan perhatiannya pada saat belajar, sering menganggu teman dan cenderung 

menunjukkan perilaku hiperaktif dengan membuat kegaduhan di kelas, merusak 

kosentrasi teman, memukul teman, dan tidak mendengar apa yang diperintahkan guru. 

Hal ini tentunya menggangu proses pembelajaran di kelas, termasuk  menganggu 

pengembangan pada bidang kognitif, sebagai salah satu bidang yang harus 

dikembangkan di Taman Kanak-kanak. Pada umumnya masalah ini belum mampu 

untuk diatasi oleh guru di dalam kelas, sehingga perilaku belajar anak menjadi tidak 

baik. Bila tidak diatasi sedini mungkin, maka anak dapat membawa kebiasan belajar 

yang buruk ini sampai pada tingkat pendidikan selanjutnya, sehingga hal ini sangat 

merugikan anak. 

Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu adanya panduan model modifikasi 

perilaku  untuk anak hiperaktif, yang dapat membantu guru dan orang tua, dalam 

membelajarkan anak hiperaktif di sekolah dan dirumah.     

Modifikasi perilaku adalah salah satu teknik yang didasarkan pada pendapat 

bahwa perilaku terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip operant-conditioning atau 

stimulus respon melalui modelling diperkuat oleh reinforcement baik positif maupun 

negatif. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, para ahli psikologi perilaku mencetuskan 

metode modifikasi perilaku ini untuk meningkatkan efektivitas hidup seseorang. Metode 

ini lebih populer daripada psikoterapi, karena dapat dilakukan sendiri oleh seseorang 

dan tidak harus tergantung pada psikoterapis. 

Dengan masalah-masalah yang dialami anak hiperaktif ini, maka guru sebagai 

salah satu factor yang mempengaruhi perkembangan anak, perlu memiliki pengatahuan 

dan keterampilan tentang beberapa cara atau teknik modifikasi perilaku belajar, karena 

salah satu cara yang strategis dalam melayani anak hiperaktif selain dengan 

pengetahuan, sikap dan perilaku anak juga perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh 

sebab itu ketersediaan panduan model modifikasi perilaku ini, dapat menjembatani 

kebutuhan tersebut. 

Orangtua dan guru perlu menyadari bahwa setiap anak adalah unik atau khas, tidak 

ada yang sama dan tidak bisa dibuat sama antara anak yang satu dengan yang lainnya. 
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Kebiasaan ‘buruk’ hanya sebuah akibat dari kondisi yang mendahului, ia dapat 

diperbaiki. 

Jika kita menemukan anak yang memiliki kebiasaan dan perilaku ‘buruk’ dalam 

belajar, adalah tugas orangtua dan guru untuk membantu memperbaikinya. 

Dengan modifikasi perilaku, kita dapat memperbaiki kebiasaan dan perilaku ‘buruk’ 

anak dalam belajar untuk menghasilkan kebiasaan dan perilaku ‘baik’ dalam belajar 

sehingga membuahkan prestasi belajar yang optimal. 

 

METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode research 

and development (R&D) (Borg & Gall , 1983). Sesuai model pendekatan  research and 

development, maka pelaksanaan penelitian ini mengikuti langkah-langkah, sebagai 

berikut : survey pendahuluan, pengembangan model, ujicoba model, validasi model dan 

sosialisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu; tahap 

pertama dilakukan pada tahun pertama yang merupakan baseline study, untuk 

memotret karakteristik anak hiperaktif dan menyusun model modifikasi perilaku 

hipotetik. Tahap kedua, yaitu tahap studi pengembangan dan evaluasi, dengan 

kegiatan validasi produk, untuk menyusun perangkat panduan model modifikasi 

perilaku untuk anak hiperaktif, dan melakukan ujicoba produk untuk menguji efektivitas 

model, serta melakukan pelatihan bagi guru-guru TK.  

B. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah, anak hiperaktif yang teridentifikasi 

selama penelitian, Guru TK sebanyak 30 orang, Kepala Sekolah 10 orang, Penilik TK 1 

orang, dan pakar modifikasi perilaku 1 orang. 

C. Instrumen Penelitian       
Instrumen yang digunakan dalam penelitian disusun oleh peneliti yaitu instrumen 

tentang identifikasi dan asesmen anak hiperaktif` berdasarkan kriteria DSM IV.  

D. Teknik Analisa Data 
Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, akan dianalisis secara 

deskriptif dan statistik inferensial. 
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E. Model dan Prosedur Pengembangan  
Pengembangan model modifikasi perilaku belajar untuk anak hiperaktif dilakukan 

dengan prosedur meliputi 2 (dua) tahap utama, yang direncanakan akan dilakukan 

selama (dua) tahun, yaitu : 

Tahun I , tahap Pertama, tahap studi pendahuluan untuk memotret dan 

mendeskripsikan tentang : (1) profil karakteristik anak hiperaktif, (2) model 

modifikasi perilaku belajar faktual yang digunakan guru untuk anak hiperaktif., dan 

(3) menyusun draft panduan model modifikasi perilaku dengan mengikuti langkah-

langkah prosedural sebagai berikut : (1) analisis profil karakteristik anak hiperaktif, 

(2) analisis model modifikasi perilaku yang digunakan, (3) menetapkan model 

modifikasi perilaku. Setelah itu, menyusun dan menulis perangkat panduan yang 

meliputi : (1) Identifikasi dan Asesmen Anak HIperaktif, dengan unsur-unsurnya : (a) 

pendahuluan, (b) pengertian Anak Hiperaktif, (c) Karakteristik Anak Hiperaktif, (d) 

Teknik Identifikasi dan Asesmen; (2) Modifikasi Perilaku Untuk Anak Hiperaktif 

dengan unsur-unsurnya : (a) pendahuluan, (b) konsep dasar, (c) Karakteristik Anak 

Hiperaktif, (d) Model Modifikasi Perilaku Untuk Anak Hiperaktif. Subjek yang terlibat 

pada tahap ini, antara lain  (a) pakar modifikasi perilaku, (b) Diknas/penilik TK/guru 

TK, (c) dosen jurusan pendidikan khusus, dan (d) anak hiperaktif.   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN  
1. Data Profil Anak Hiperaktif 

Dalam kegiatan tahun pertama, penelitian ini difokuskan untuk memperoleh 

gambaran tentang profil karakteristik anak hiperaktif, pada 10 Taman Kanak-kanak 

yang dijadikan lokasi penelitian. Berdasarkan instrument identifikasi anak hiperaktif 

yang dipakai pada 10 TK yang menjadi lokasi penelitian, maka diperoleh gambaran 

tentang jumlah anak hiperaktif yang ada. Prosentase jumlahnya seperti terlihat pada 

table 4.1, di bawah ini: 
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TABEL 4.1 
PROSENTASE JUMLAH ANAK HIPERAKTIF 

YANG DITEMUKAN 

NO NAMA SEKOLAH JUMLAH 
ANAK 

JUMLAH ANAK 
HIPERAKTIF 

Prosentase 
(%) 

1 TK GMIM KALVARI 

KAKASKASEN I 

28 2 0.07 

2 TK GMIM LIDYA KAKASKASEN 26 1 0.03 

3 TK KATOLIK St.Fr. XAVERIUS 

KAKASKASEN 

38 3 0.07 

4 TK GMIM DEBORA TINOOR 21 1 0.04 

5 TK GMIM PNIEL KAYAWU 23 2 0.08 

6 TK GMIM SYALOOM WAILAN 25 2 0.08 

7 TK GMIM EBEN HAEZER 

KAKASKASEN 

28 2 0.07 

8 TK GMIM SYALOM 

KUMELEMBUAI 

19 2 1.0 

9 TK GMIM MARANATHA 

PASLATEN 

34 3 0.08 

10 TK GMIM SION TOMOHON 42 3 0.07 

 JUMLAH 284 21 5.2 

 

Adapun karakteristik hiperaktif yang ditunjukkan dari 21 anak yang diidentifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Tidak kenal lelah, atau aktivitas yang berlebih 

2. Mudah menjadi gembira, impulsive 

3. Suka Mengganggu anak lain 

4. Gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai, rentang perhatian pendek 

5. Menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus menerus 

6. Kurang perhatian, mudah teralihkan 

7. Permintaannya harus segera dipenuhi, mudah menjadi frustrasi 
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8. Sering dan mudah menangis 

9. Suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastic 

10. Ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tak terduga 

 

Sedangkan data tentang perilaku belajar anak hiperaktif yang ditemukan dari 21 

anak hiperaktif, rekapitulasinya adalah sebagai berikut :   

 
TABEL 4.2 

REKAPITULASI PERILAKU BELAJAR YANG DITEMUKAN 
PADA ANAK HIPERAKTIF 

 

NO PERILAKU BELAJAR YA TIDAK 

1 belajar hanya ketika ada PR 13 8 

2 belajar kalau didampingi ibu/bapak 18 3 

3 belajar sambil tiduran 19 2 

4 belajar asal membaca buku 9 12 

5 belajar sambil menonton TV 19 2 

6 belajar sambil main HP 18 3 

7 belajar tanpa membawa atau menggunakan alat tulis 17 4 

8 belajar hanya serampangan dan sekilas 21 0 

9 Jika menjumpai yang sulit dilewati saja 21 0 

10 belajar tanpa strategi yang jelas 21 0 

11 belajar hanya yang ada kaitannya dengan pelajaran 18 3 

12 banyak melihat buku justru di luar materi pelajaran 17 4 

13 waktu luang banyak dihabiskan untuk kegiatan non belajar 21 0 

14 belajar kalau diperintah atau diawasi orangtua 21 0 

15 Belajar sambil jalan-jalan 21 0 
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2. Model Modifikasi Perilaku Belajar Faktual Yang Digunakan Guru Untuk Anak 
Hiperaktif 

Untuk upaya penanganan anak hiperaktif di Taman Kanak-kanak yang 

dijadikan lokasi penelitian, berdasarkan data yang dikumpulkan, gambarannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat  6 TK (TK GMIM KALVARI KAKASKASEN I, TK GMIM DEBORA 

TINOOR, TK GMIM PNIEL KAYAWU, TK GMIM SYALOOM WAILAN, TK 

GMIM SYALOM KUMELEMBUAI, TK GMIM LIDYA KAKASKASEN)  yang 

belum memberikan intervensi khusus bagi anak hiperaktif di sekolah. 

Anak hanya dijaga secara khusus dengan bantuan orang tua, ketika anak 

berperilaku hiperaktif, maka orang tua dipanggil untuk menangani 

perilakunya.  
2. Terdapat 4 TK (TK KATOLIK St.Fr. XAVERIUS KAKASKASEN, TK GMIM 

MARANATHA PASLATEN, TK GMIM SION TOMOHON, dan TK GMIM 

EBEN HAEZER KAKASKASEN), yang memberikan intervensi atau 

penanganan dengan anak hiperaktif dengan mengunakan metode 

bermain, metode ini diberikan kepada anak hiperaktif karena anak akan 

belajar mengendalikan diri sendiri dan memahami dunianya. Dengan 

menggunakan metode bermain kepada anak seperti ini diperlukan guru-

guru yang harus menemaninya. Melalui kegiatan bermain anak dapat 

mengembangkan kreatifitasnya, yaitu melakukan kegiatan yang dapat 

menyalurkan bakat si anak.  
3. Belum ada TK yang menjadi lokasi penelitian, yang menunjukkan adanya 

upaya dalam memehami perilaku belajar anak hiperaktif secara khusus. 

Berbagai keterbatasan seperti, kemampuan pemahaman peserta didik 

dari para guru yang belum maksimal, pengetahuan dan pemahaman para 

guru terhadap strategi atau model penanganan anak hiperaktif yang 

masih kurang, kosentrasi terhadap kegiatan pembelajaran yang harus 

dilaksanakan.  



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   55	  
	  

4. Para guru menyatakan bahwa mereka memerlukan adanya panduan yang 

dapat membantu mereka dalam menangani perilaku belajar anak 

hiperaktif di sekolah.  
 

3.  Penyusunan Draft Panduan Model Modifikasi Perilaku Bagi Anak Hiperaktif  
Setelah memperoleh data tentang profil karakteristik anak hiperaktif di TK 

yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, kegiatan selanjutnya, maka tim peneliti 

melakukan diskusi dengan ahli modofikasi perilaku anak berkebutuhan khusus 

dalam menyusun draft panduan model modifikasi perilaku bagi anak hiperaktif di TK. 

Adapun draft panduan model modifikasi perilaku bagi anak hiperaktif, seperti terlihat 

pada lampiran 1 laporan penelitian ini. 

B. PEMBAHASAN 
Prevalensi anak hiperaktif di sekolah tentunta perlu mendapat perhatian yang 

serius. Kehadiran mereka walaupun dengan jumlah yang cukup kecil tapi memiliki 

pengaruh yang kuat di dalam kelas. Dari beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, ditemukan jumlah anak-anak yang masuk kategori hiperaktif memang 

semakin banyak. Tahun 2010 lalu mencapai 10 persen dari jumlah anak usia SD di 

Indonesia. sebagian besar penelitian menunjukkann bahwa 5 % dari populasi usia 

sekolah sampai tingkat tertentu yang berpotensi ADHD, 1% diantaranya hiperaktif. 

sekitar 30 - 40% dari  mereka membutuhkan bantuan profesional karena masalah 

perilaku. (Marlina, 2007) pada beberapa negara lain, penderita ADHD jumlahnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Literatur mencatat, jumlah anak 

hiperaktif di beberapa negara 1:1 juta. sedangkan di Amerika Serikat jumlah anak 

hiperaktif 1:50. Jumlah ini cukup fenomenal karena bila dihitung dari 300 anak yang 

ada, 6 diantaranya menderita hiperaktif.  sekarang ini prevalensi anak hiperaktif 

meningkat sekitar 5% yang berarti 1 dari 20 anak yang menedrita ADHD. 

peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik ataupun pengaruh 

lingkungan yang loain, seperti alkohol pada kehamilan, kekurangan omega 3, alergi 

terhadap suatu makanan (Osman, 2002). 

Mengacu pada informasi ini, maka dengan jumlah anak hiperaktif yang 

diperoleh dari penelitian ini, maka angka 5.2% dari jumlah populasi anak sekolah 
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tempat penelitian mengartikan bahwa, telah terjadi perkembangan yang cukup 

signifikan. Selama ini data pasti tentang prevalensi anak hiperaktif memang belum 

ada, dengan demikian data penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan 

secara nyata keberadaan anak hiperaktif di sekolah. Dengan jumlah yang ada 

tentunya membutuhkan perhatian dan strategi penanganan yang efektif.     

Karakteristik anak hiperaktif ternyata memiliki kesamaan satu dengan yang 

lain, walaupun terdapat karakteristik yang spesifik berdasarkan berat ringannya. 

Pada kasus tertentu anak hiperaktif adalah  anak yang menunjukan  

ketidakmampuan untuk mengontrol perilaku, sehingga aktivitas melebihi rata-rata 

anak pada umumnya. Perilaku hiperaktif ini dapat merugikan diri sendiri maupun 

orang lain sebf yang diperoleh dari hasil penelitianab kadangkala anak tidak bisa 

memperkirakan dampak akibat dari perilakunya. Anak yang hiperaktif tidak selalu 

identik dengan bodoh atau kurang pintar, namun karena dia tidak memusatkan 

perhatiannya dengan baik maka banyak orang beranggapan mereka kurang pintar.  
Karakateristik perilaku belajar anak hiperaktif tidak bisa diabaikan. Sejak dini 

perilaku belajar tentunya perlu dibentuk, dengan memberikan tindakan yang yang 

tepat, maka perilaku belajar anak dapat diarahkan dengan tepat. Semua anak harus 

belajar berperilaku sesuai baik di rumah, di sekolah atau di tempat lain. Dalam 

mengembangkan suatu perilaku yang baru, usia dan kemampuan fisik anak harus 

dipertimbangkan.  

Manajemen perilaku merupkan isu penting dalam layanan pendidikan bagi 

anak-anak yang mengalami masalah perilaku termasuk di dalamnya anak-anak 

hiperaktif. Mereka membutuhkan layanan pendidikan dan pembelajaran yang tidak 

jauh berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, namun ada beberapa hal 

yang dibutuhkan oleh anak-anak hiperaktif, Reif & Heimburge (1996) menyatakan 

sebagai berikut : 

1. Sebuah kelas yang positif, terstruktur, terbuka dan inklusif. 

2. Guru yang bisa menjadi model, terbuka dan jelas dalam menjalankan 

tugas 
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3. Lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan (merasa dilayani 

dengan hormat dan bermartabat, tidak dengan kritikan pedas, tidak 

dipermalukan di hadapan teman sebanyanya) 

4. Guru yang siap memenuhi kebutuhan khususnya 

5. Sebuah kesempatan untuk mewujudkan perasaan, perhatian dan ide-

idenya 

6. Pelibatan anak-anak dalam membuat keputusan. 

7. Materi pembelajaran yang memotivasi, dan tidak membosankan.   

Pola penanganan atau intervensi yang diberikan guru di kelas ternyata masih 

sangat minim. Data penelitian menggambarkan bahwa guru belum memiliki 

pengetahuan ataupun keterampilan khusus dalam menangani anak hiperaktif, 

sehingga cara penanganan masih bersifat umum. Dengan keterbatasan 

pemahaman dan pengetahuan guru dalam menangani anak hiperaktif di kelas, 

cukup mempengaruhi perkembangan anak. Ketika guru mampu memberikan 

intervensi yang tepat, maka berbagai karakteristik desttuktif anak dapat dicegah 

atau dikembangkan dengan positif. Menurut Reif & Heimburge (1996) hal yang 

harus dikerjakan oleh guru adalah : 

1. Memberikan peraturan kelas secara wajar dan jelas serta rasionalitasnya. 

2. Bersikap jelas, terbuka, dan menerima konsekuensi dari perilaku anak 

yang salah serta menjalankannya secara konsisten 

3. Menggunakan model, latihan dan pembahasan suatu perilaku yang 

sesuai. 

4. Mengajak anak berpartisipasi dalam menentukan hadiah dan hukuman. 

5. Menjaga hubungan dengan anak secara positif, bersahabat, dan hangat. 

6. memiliki harapan yang tinggi terhadap perubahan perilaku anak. 

7. Memiliki bahasa ucap, intonasi, dan bahasa tubuh yang menarik 

8. Manajemen kelas yang berfokus terhadap pencengahan masalah. 

9. Pengajaran yang penuh senyum dan komunikatif dengan anak. 

10. Memberi penguatan dan selalu berpikir positif tentang anak 

11. Berusahan keras untuk tidak menanggapi anak yang suka marah 
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12. Selalu menjaga komunikasi dengan orang tua dengan mengadakan 

pertemuan rutin berkala. 

13. Merencanakan layanan pendidikan dan pembelajaran bersama orang tua 

14. Membangun kolaborasi dengan guru lain yang terkait dengan anak 

15. Fleksibel dan bersedia mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan individual. 

       

Ruang kelas yang terbaik bagi anak dengan ADHD adalah adanya 

penempatan peraturan dan jadual sekolah yang mudah dilihat dan dibaca. Aktivitas 

sekolah sebaiknya merangsang minat anak pekerjaan sekolah mungkin sukar,tetapi 

diimbangi dengan praktik yang menyenangkan, misalmya penggunaan komputer, 

pekerjaan laboratorium dsb.  

Tetapi jika lingkungannya terlalu merangsang minat anak, si anak akan sulit 

berkonsentrasi. Hindari menempati si anak di dekat jendela, pintu terbuka atau 

gambar / lukisan yang warnanya cerah karena akan merusak konsentrasi anak. 

Tempatkan si anak dekat meja guru agar guru bisa mengawasi dan membantu. 

Tetapi jangan sampai si guru sering didatangi murid lain karena inipun bisa 

mengganggu, karena anak anda akan mengalihkan perhatiannya kepada apa yang 

didiskusikan temannya dengan guru. Jangan tempatkan anak anda di sudut kelas 

atau jauh dari pantauana guru. Tanpa perhatian guru si anak akan dengan mudah 

beralih dan sibuk dengan pikirannya sendiri dan hanya melamun.  

Guru perlu untuk menjalin hubungan yang baik dengan guru karena mereka 

merupakan narasumber anak anda dalam mencari pengalaman di sekolah. Ada 

baiknya anda menemui guru sebelum sekolah dimulai untuk memastikan bahwa si 

guru mengetahui tentang ADHD. Siapkan bahan pembicaraan yang efektif, misalnya 

tentang ruang kelas, lalu nyatakan juga hal-hal apa yang dapat membuat anak anda 

bekerja baik, peralatan dan cara apa yang dapat digunakan.  

Beberapa anak dengan ADHD tidak tahu bagaimana caranya menyapa 

seseorang atau tetap melakukan kontak mata kalau sedang berbicara dengan 

seseorang. Ada juga yang suka interupsi dan tidak tahu bagaimana memusatkan 

perhatian. Akan sangat berguna kalau kita mengajarkan kemampuan ini. Pertama-

tama jelaskan kemampuan apa yang akan diajarkan, gunakan bahasa yang 
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sederhana dan pastikan si anak mengerti. Lalu uraikan caranya. Saat yang paling 

baik untuk mengajarkan adalah ketika si anak menunjukkan kelakuan yang tidak 

diinginkan.  

Kita harus merasa yakin bahwa si anak telah mengerti kemampuan yang 

baru kita ajarkan karena mungkin ini merupakan sesuatu yang baru bagi dia. Jika si 

anak tidak ëmenangkapí atau tidak percaya, ada baiknya si anak diambil gambarnya 

ketika melakukan yang tidak baik dengan kamera video, lalu kita tunjukkan 

bagaimana seharusnya. Ini harus dilakukan beberapa kali, lalu simulasikan dengan 

si anak. Ketika si anak sudah tahu dan bisa melakukan dengan baik, berikan 

semacam tugas untuk melakukannya di dunia nyata. Biarkan dia keluar untuk 

mempraktikkan lalu melaporkan hasilnya pada anda. Bicarakan apakah yang telah 

dikerjakan berhasil atau gagal, kalau berhasil beri dia pujian, dan ketidak berhasilan 

si anak sebaiknya dibicarakan nanti, dengan menambahkan bagaimana caranya 

menghindari ketidakberhasilan.  

Kelompok yang telah disiapkan sebelumnya untuk ditemui anak di luar 

rumah, merupakan cara yang baik untuk mempraktikkan kemampuan baru si anak 

dan juga untuk berteman. Anda terlebih dahulu menemui mereka, lalu panggil si 

anak untuk bergabung. Anda harus yakin bahwa kelompok ini akan cocok dengan 

anak anda dan apa yang akan dikerjakan dengan kelompok juga cocok dengan 

keinginan anak anda. Bicarakan dengn seorang instruktur mengenai kegemaran-

kegemaran anak anda dan jangan lupa menanyakan apa yang akan dilakukan si 

instruktur.  

Kelompok pramuka akan sangat bermanfaat jika penggalangnya mengerti 

akan apa yang dibutuhkan anak anda. Kelompok olahraga akan sulit diikuti anak 

dengan ADHD karena dia akan susah mengikuti peraturan atau berkonsentrasi. 

Namun banyak anak dengan ADHD bisa menjadi anggota kesebelasan sepak bola 

dan olahraga lain seperti tennis, berenang atau atletik. Pilihan lain adalah oleh raga 

bela diri karena adanya penekanan pada kontrol diri dan disiplin.  

Orangtua dan guru perlu menyadari bahwa setiap anak adalah unik atau 

khas, tidak ada yang sama dan tidak bisa dibuat sama antara anak yang satu 

dengan yang lainnya. Kebiasaan ‘buruk’ hanya sebuah akibat dari kondisi yang 
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mendahului, ia dapat diperbaiki. Jika kita menemukan anak yang memiliki kebiasaan 

dan perilaku ‘buruk’ dalam belajar, adalah tugas orangtua dan guru untuk membantu 

memperbaikinya.Dengan modifikasi perilaku, kita dapat memperbaiki kebiasaan dan 

perilaku ‘buruk’ anak dalam belajar untuk menghasilkan kebiasaan dan perilaku 

‘baik’ dalam belajar sehingga membuahkan prestasi belajar yang optimal. Kata kunci 

untuk dapat mengubah kebiasaan dan perilaku ‘buruk’ anak dalam belajar adalah 

(1) kesadaran ada masalah, (2) kemauan untuk berubah, dan (3) kesediaan 

bekerjasama orangtua – guru – dan anak didik. Untuk mewujudkan ketiga kunci 

tersebut diperlukan kesepakatan tertulis (kontrak belajar) antara orangtua dan guru 

dengan anak didik serta ‘reward & punishment’ (ganjaran dan hukuman) sesuai 

dengan kontrak belajar yang telah disepakati.  

Problema belajar yang dialami anak tidak saja merupakan masalah bagi anak 

itu sendiri, akan tetapi juga merupakan masalah bagi orangtua di rumah maupun 

guru di sekolah. Dengan modifikasi perilaku, orangtua, guru dan anak bersama-

sama mengatasi problema belajar yang dialami anak didik. Jika problema belajar 

dapat diatasi, maka hasil belajar akan lebih optimal. Hasil belajar yang optimal 

merupakan harapan dan dambaan bagi setiap orangtua, guru dan juga anak yang 

bersangkutan. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain : 

1. Mengidentifikasi kebiasaan dan perilaku buruk yang dapat mengganggu anak 

dalam belajar  

2. Memilih perilaku yang akan diubah 

3. Mengases lingkungan saat tingkah laku terjadi  

4. Memilih strategi A dan/atau D 

5. Melakukan consensus (kontrak belajar) 

6. Melaksanakan proses pengubahan perilaku 

7. Memberikan ‘reward’ dan/atau ‘punishment’ 

8. Menilai hasil pengubahan perilaku 

9. Mempertahankan kondisi 

Terdapat beberapa cara  agar modifikasi perilaku berhasil. Guru dan orangtua 

saling berbagi informasi dan bekerjasama untuk membantu anak dalam mengatasi 

kebiasaan ‘buruk’ dalam belajar. Guru mengubah perilaku ketika anak berada di 
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sekolah, dan orangtua mengubah perilaku ketika anak berada di rumah. Buatlah 

kesepakatan waktu pertemuan antara orangtua dan guru, minimal dua minggu sekali 

orangtua datang ke sekolah untuk melaporkan kemajuan yang dicapai anaknya dalam 

belajar. Jangan putus asa, hargailah  setiap kemajuan yang dicapai anak dengan 

memberikan ‘reward’ seperlunya, atau sedikit ‘hukuman’ jika anak melanggarnya.  

Yang tidak kalah pentingnya dalam menangani anak hiperaktif adalah melakukan 

konsensus (kontrak) dengan anak. setelah ditetapkan perilaku yang akan diubah, 

kondisi lingkungan yang mempengaruhi ditemukan, maka guru dan orangtua 

melakukan konsensus (kontrak) dengan anak. Guru mengamati perilaku di sekolah dan 

orangtua mengamati perilaku di rumah. Kontrak dibuat oleh guru dan orangtua dan 

ditandatangani oleh anak yang bersangkutan. jika ada orangtua yang mengalami 

kesulitan mengisi dan melakukan kontrak, maka orangtua dapat meminta bantuan guru 

untuk dapat bersama-sama dengan anak menandatangani kontrak di sekolah.   

Dalam Menerapkan program pengubahan perilaku ada hal yang perlu diketahui 

bahwa tetapkan strategi yang akan dipilih dalam pengubahan perilaku. kita dapat 

menggunakan strategi A = meningkatkan perilaku yang dikehendaki, dan Strategi B = 

mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki. Setelah itu harus 

dilakukan Monitoring program pengubahan perilaku Untuk mengetahui kemajuan yang 

dialami anak dari penerapan program pengubahan perilaku, maka harus dilakukan 

pemantauan secara tertulis. Gunakan format untuk melakukan monitoring atau 

pemantauan. 

 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Dari kegiatan penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan, antara lain : 

1. Teridentifikasi bahwa dari  284 anak yang ada pada 10 TK di Kota Tomohon, 

terdapat 21 anak teridentifikasi sebagai anak hiperaktif. Dalam prosentase 

yaitu 5.2 % dari populasi anak sekolah. Data ini mendekati  prevalensi anak 

hiperaktif dalam populasianak sekolah yaitu 6%. Artinya prevalensi ini 
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tentunya tidak dapat sepelekan karena mereka juga memerlukan dan 

membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan.  

2. Karakteristik hiperaktif yang ditunjukkan antara lain : (1) Tidak kenal lelah, 

atau aktivitas yang berlebih, (2) Mudah menjadi gembira, impulsive, (3) Suka 

Mengganggu anak lain, (4)  Gagal menyelesaikan kegiatan yang telah 

dimulai, rentang perhatian pendek, (5) Menggerak-gerakkan anggota badan 

atau kepala secara terus menerus, (6) Kurang perhatian, mudah teralihkan, 

(7) Permintaannya harus segera dipenuhi, mudah menjadi frustrasi, (8) 

Sering dan mudah menangis, (9) Suasana hatinya mudah berubah dengan 

cepat dan drastic, (10) Ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tak 

terduga. Dengan karakteristik yang ada ini tentunya memberi gambaran yang 

nyata bahwa anak-anak yang teridentifikasi dapat dilabelkan sebagai anak 

hiperaktif.  

3. Untuk perilaku belajar anak hiperaktif, karakteritik yang teridentifikasi, antara 

lain : 

(1) belajar hanya ketika ada PR 

(2) belajar kalau didampingi ibu/bapak 

(3) belajar sambil tiduran 

(4) belajar asal membaca buku 

(5) belajar sambil menonton TV 

(6) belajar sambil main HP 

(7) belajar tanpa membawa atau menggunakan alat tulis 

(8) belajar hanya serampangan dan sekilas 

(9) jika menjumpai yang sulit dilewati saja 

(10) belajar tanpa strategi yang jelas 

(11) belajar hanya yang ada kaitannya dengan mata pelajaran 

(12) banyak membaca buku justru di luar materi pelajaran 

(13) waktu luang banyak dihabiskan untuk kegiatan non belajar 

(14) belajar kalau diperintah atau diawasi orangtua 

(15) belajar sambil jalan-jalan 
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Perilaku belajar ini yang kemudian akan diubah atau ditangani dengan 

strategi-strategi khusus, agar kemudian perilaku belajar anak dapat diarahkan 

kepada perilaku belajar yang adaptif. 

4. Belum ada TK yang menjadi lokasi penelitian, yang menunjukkan adanya 

upaya dalam memehami perilaku belajar anak hiperaktif secara khusus. 

Berbagai keterbatasan seperti, kemampuan pemahaman peserta didik dari 

para guru yang belum maksimal, pengetahuan dan pemahaman para guru 

terhadap strategi atau model penanganan anak hiperaktif yang masih 

kurang, kosentrasi terhadap kegiatan pembelajaran yang harus 

dilaksanakan.  Sehingga para guru menyatakan bahwa mereka memerlukan 

adanya panduan yang dapat membantu mereka dalam menangani perilaku 

belajar anak hiperaktif di sekolah. 

5. Dengan data dan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, maka perlu 

dirancang komponen-komponen yang akan menjadi bagian dalam panduan. 

Adapun komponen-komponen tersebut antara lain :    (a) Petunjuk 

menggunakan Buku Panduan, (b). Mengapa kita melakukan modifikasi 

perilaku?, (c) Apa manfaat bagi orangtua, guru dan siswa?, (d) Apa yang 

harus anda lakukan?, (e) Bagaimana caranya agar modifikasi perilaku 

berhasil?, (f) Apakah anak memiliki kebiasaan berikut ini?, (g) Apakah anak 

memiliki kebiasaan seperti ini?, (h)  Bagaimana memilih perilaku yang akan 

diubah?, (i) Mengases kondisi yang mendahului kejadian, (j) Melakukan 

konsensus (kontrak) dengan anak, (k) Menerapkan program pengubahan 

perilaku, (l) Monitoring program pengubahan perilaku 

 

B. Saran 
Dari kesimpulan penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal : 

1. Jumlah anak hiperaktif di sekolah khususnya di TK, menunjukkan adanya 

perkembangan yang signifikan, sehingga memerlukan usaha dan kerja sama 

dari semua pihak guru, orang tua, dan masyarakat untuk dapat mencegah atau 

mengarahkan mereka dengan benar, agar mereka tidak berkembang menjadi 

anak yang berkebutuhan khusus nantinya setelah dewasa 
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2. Para guru sangat perlu untuk disosialisasikan tentang profil dan karakteristik 

bahkan strategi penangganan anak hiperaktif di sekolah, lewat organisasi profesi 

seperti IGTKI atau Himpaudi atau melalui K3TK dan KKG. Langkah ini perlu 

diambil untuk memberi pengetahuan dan keterampilan bagi guru untuk dapat 

mengambil langkah edukatif yang strategis dalam menangani anak hiperaktif, 

bukan langkah emosional yang merugikan anak nantinya.  

3. Kehadiran panduan model modifikasi perilaku belajar anak hiperaktif, akan 

menjadi kebuthan mendesak dari para guru, untuk dijadikan panduan dalam 

penanganan anak hiperaktif, sehingga kebutuhan panduan ini haru sesegera 

mungkin diadakan untuk memnuhi kebutuhan para guru. 

4. Keberlanjutan dari kegiatan penelitian ini selanjutnya menjadi harapan yang 

sangat kuat dari para guru di lapangan, karena mereka memiliki semangat yang 

tinggi untuk dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat 

diakomodir melalui panduan model modifikasi perilaku belajar anak hiperaktif 

yang akan dihasilkan lewat penelitian ini.  
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Abstract  

 
Problems encountered in the implementation of inclusive education that teachers many 
obstacles , it is because for these teachers to teach children the ability of regular 
homogen , with the implementation of an inclusive education system in accordance  
Government Regulation Department of Education  Number . 70 of 2009 , the teachers in 
regular schools as well teaching students with special needs whose characteristics are 
different from regular students. 

It required cooperation with stakeholders , so that the implementation of inclusive 
education held by baik.kerjasama are as follows : a. School cooperation with the 
University / College , b school cooperation with the business world , c . cooperation with 
public schools . 
 
Keywords : Cooperation , Stakeholders , Inclusive Education 
 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sesuai  amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak untuk 

mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib 

menyelenggarakan pendidikan untuk setiap warga negara. Sejalan dengan amanah 

tersebut, maka layanan pendidikan harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa 

membedakan status sosial, ekonomi, maupun letak geografis masyarakat. Artinya, 

dimanapun masyarakat berada disitulah mereka harus mendapatkan layanan 

pendidikan. Selanjutnya UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah 

satu bentuk pelayanan pendidikan yang harus diadakan adalah pendidikan layanan 

khusus (PLK).  

Kebijakan pemerintah dalam penuntasan wajib  belajar Pendidikan Dasar 

sembilan tahun disemangati oleh seruan International Education For All (EFA)  yang 
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dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan global hasil World Education Forum 

di Dakar Tahun 2000, Penuntasan EFA diharapkan tercapai pada Tahun 2015.  

Selama ini pendidikan bagi anak berkelainan yang sekarang disebut dengan 

anak  berkebutuhan khusus (ABK)  lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di 

sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sementara itu lokasi 

SLB dan SDLB pada umumnya berada di ibu kota Kabupaten, padahal anak-anak 

berkebutuhan khusus tersebar tak hanya di ibu Kota Kabupaten, namun hampir seluruh 

daerah (Kecamatan/Desa), akibatnya sebagian anak berkebutuhan khusus tidak 

bersekolah karena lokasi SLB dan SDLB yang jauh dari tempat tinggal nya, sedangkan 

sekolah reguler terdekat belum memiliki kesadaran untuk menerima anak dengan 

kebutuhan khusus, karena merasa tidak mampu melayaninya 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diperlukan alternatif sistem pendidikan 

lain yang lebih memberikan peluang bagi peluasan dan peningkatan mutu layanan 

pendidikan bagi ABK. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, model pendidikan 

inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 

anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, humanis dan demokratis. 

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada semua ABK untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai 

dengan penjelasan pasal 15 dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, yang 

berbunyi “... peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki 

kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan 

khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”.Selanjutnya Sapon-Shevin 

(O’Neil,1995) menyatakan “Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang 

mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah 

terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya “. 

Implementasi pendidikan inklusif di sekolah guru-guru banyak menemui kendala, 

diantaranya persepsi masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus, pemahaman 

stakeholders tentang pendidikan inklusif, penerimaan peserta didik reguler terhadap 

anak berkebutuhan khusus, keterbatasan sarana dan biaya serta kompetensi guru-guru 

reguler dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal tersebut merupakan faktor 

yang selama ini menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusiff. 
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Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat   memerlukan dukungan  

dari stakeholder. 

Dukungan ini menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusif, karena disatu pihak pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus masih 

terbatas pada wilayah kabupaten , pada hal peserta didik yang membutuhkan layanan 

pendidikan khusus masih sangat banyak, sedangkan dilain pihak sekolah umum belum 

mampu dan mau menerima siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya. Kompleksitas 

demikian yang memerlukan perhatian kita bersama agar aset negara berupa SDM tidak 

terabaikan bahkan terbuang akibat minimnya dukungan masyarakat. 

  

PEMBAHASAN  

a.Partnership  Untuk Peningkatan Peran Stakeholders 

 Keharusan untuk melakukan kerjasama dan dukungan partisipasi sekolah dengan 

eksternal setidaknya dilandasi oleh realita bahwa sistem pendidikan persekolahan tidak 

memiliki semua sumber dukungan (sarana, pengetahuan, kesinambungan ) yang 

dibutuhkan oleh peserta didik untuk pencapaian prestasi tinggi atau memenuhi 

layanannya (Marsh, 2003 ). Demikian pula melakukan kerjasama bagi sekolah dilakukan 

karena memungkinkan sekolah dapat memperkuat peluang pada peserta didik bagi 

kepentingan pembelajaran. 

 Sekolah reguler umumnya sangat sempit peluang dan kurang mempunyai 

kekuatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif tanpa kerjasama dengan 

stakeholders. Peran stakeholders selama ini memerlukan peningkatan sampai pada 

dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan hampir 

sebagian besar sekolah di pedesaan tidak mempunyai kemampuan dasar di bidang 

pelaksanaan administrasi untuk menerapkan ambisi peningkatan sekolah ( Spillane, 

1997).   

 Dapat disimpulkan bahwa memang ada keharussan untuk melakukan kerjasama 

dan saling membantu antara sekolah dengan stakeholders dalam memperluas layanan 

pendidikan. 
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(Schorr, 1997, Cunningham, 1990). Hal yang sama juga mempercayakan sekolah umum 

agar mampu memperluas layanan pendidikan dalam rangka menuju  EFA .(Educaional For 

All) 

 Saat ini di dunia pendidikan tanah air mulai digalakkan penyelenggaraan 

pendidikan inklusif yang dijadikan alternatif bagi pendidikan anak yang berkebutuhan 

khusus. Kendala utamanya adalah bahwa masyarakat belum banyak mengenal 

pendidikan inklusif, dalam implementasinya memerlukan dukungan masyarakat baik 

dalam pengembangan dan penyelenggaraan. (Dir PSLB, 2007). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kerjasama dalam bentuk "collaboration " sebaiknya dilakukan, sebab 

melalui model partnership akan tersedia sumber dukungan pokok bagi pembaharuan di 

sekolah (Meredith, 2004). 

 

 b.Bentuk Kerjasama Dengan Stakeholders 

Di beberapa Negara Barat memperlihatkan bahwa bekerjasama dengan masyarakat 

ternyata mampu dijadikan pendamping, background dan bahkan pendukung bagi 

implementasi kebijakan dan inovasi pembelajaran. Hubungan kerjasama dalam kerangka 

pengembangan . kerjasama dapat berbentuk beberapa tipe. Namun kerjasama yang terbaik 

tetap dalam bentuk pemberian fasilitas yang memungkinkan mampu mengadakan perubahan 

bagi pengembangan profesionalitas dan peningkatan sekolah (Graves, 2001). 

Dalam pola hubungan kerjasama kolaborasi, selalu ada kepentingan yang diselipkan 

dalam tujuan kerjasama. Sebab itu didalamnya mensyaratkan kompromi antar pihak. 

Kolaborasi, karena sering sulit dilakukan dan jarang berlangsung lama. Kolaborasi 

mensyaratkan investasi waktu, tenaga bagi semua pihak yang terlibat untuk mengurangi 

saling menonjolkan kepentingan sehingga dapat membuat putusan yang egaliter dan adil 

bagi semua pihak (LasleyJ1992). Berikut ini beberapa bentuk kerjasama yang dimaksud. 

 

1. Kerjasama Sekolah dengan Universitas/Perguruan Tinggi 

 Bentuk kerjasama antara lain adalah seminar. Dalam kerjasama ini sekolah dapat 

melakukan pendalaman penguasaan materi melalui bertanya tentang materi dan lingkungan 

universitas dapat memberikan feedback dan pemikiran untuk peningkatan pendidikan 

inklusif  Selain itu juga dapat berbentuk school-university restructuring, yaitu kerjasama 
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dalam fokus membantu dalam upaya menstrukturing program misalnya penyelenggaraan 

pendidikan inklusif. Hal ini dilaksanakan misalya dalam menstrukturkan kurikulum pada 

pendidikan inklusif agar mampu dimodifikasi untuk mengimplementasikan pendidikan 

inklusif. 

  Bentuk lain juga nampak misalnya kerjasama   dalam   wujud   mempersiapkan   

guru   dalam   program   baru   atau unggulan (professional development schools). Dalam 

praktek nya dapat diterapkan kerjasama yang difokuskan pada layanan pendidikan yang 

exklusif   dalam  bidang   misalnya   need   asessment   perencanaan   dan implementasi 

pengembangan guru yang dibutuhkan dalam pendidikan inklusif.  

 

2. Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Bisnis 

 Kerjasama ini sangat memungkinkan karena sekolahpun sekarang ini sudah 

banyak dipandang sebagai korporasi, pandangan masyarakat atas penyelenggaraan 

pendidikan sudah mengarah pada kegiatan investasi. Kerjasama sekolah dengan bisnis 

dimaknai sebagai hubungan saling menguntungkan antara dunia bisnis dengan sekolah 

dalam bentuk pertukaran personil, tenaga ahli dan sumber daya yang didasari pada 

kesesuaian kepentingan dan kebutuhan, bagi sekolah tujauannya adalah untuk 

memperkaya kesempatan siswa dengan memanfaatkan potensi dunia bisnis (Edmund, 

1994). Sekolah Dasar di Sumbar  misalnya telah melakukan kerjasama peningkatan peran 

stakeholders ini sehingga melalui bisnis makanan mampu membantu sekolah terdekat 

dalam pengembangan dan peningkatan kualitas. Berikut ini acuan untuk 

penyelenggaraan kerjasama sekolah dengan dunia bisnis yang perlu 

dipertimbangkan:(1) kerjasama harus dalam bentuk kerelaan, (2) kedua pihak harus 

memiliki kesamaan tantang  posisi manajemen masing-masing, sumber daya, dan 

kepentinganya, (3) dunia bisnis harus mengenal  siapa guru sekolah selaku penanggung 

jawab utama bagi siswa, (4)  program dan kegiatan harus menunjang kebijakan sekolah, 

(5) dunia bisnis selaku partner harus dianggap sebagai bagian dari sekolah dan 

dimasukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.  

e. Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat 

 Kerjasama peningkatan peran stakeholders dalam bentuk ini dapat melibatkan 

berbagai komponen masyarakat dalarn pengembangan layanan pendidikan di sekolah, 
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khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pentingnya kerjasama ini 

ditegaskan oleh Shepardson (1994) dengan menyatakan; bahwa sekolah sangat 

memerlukan sistem baru dalam semua Level untuk menjamin guru dan pihak yang paling 

bertanggung jawab untuk mampu mentransformasikan sistem yang sekarang ini ada. 

Implementasi program baru memerlukan calon person yang mampu membangun 

kerjasama antara siswa, orang tua, masyarakat luas untuk pemenuhan kebutuhan dan 

tujuan baru. Sesuai dengan penegasan ini berarti kebutuhan baru untuk layanan peserta 

didik dengan kebutuhan khusus pada sekolah umum sangat memerlukan kerjasama 

dengan masyarakat. 

Masyarakat secara umum dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusiff pada sekolah umum dalam bentuk: (1) pemberian pertimbangan dan 

amsukan terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif yang kontekstual 

dengan kepentingan setempat, (2 )pendukung kebijakan penyeLenggaraan pendidikan 

inklusif baik melalui pemberian usulan pada DPRD maupun aspirasi melalui mekanisme lain, 

(3)pengawas/ pengontrol pelaksanaan pendidikan di sekolah agar  pelaksanaan pendidikan 

inklusif di sekolah umum terlaksana dengan baik. (4) Sebagai mediator pihak-pihak: 

Pemerintah atau kelompok dalam mengupayakan keberhasilan layanan pendidikan 

inklusif. 

Pada dasarnya terbuka luas peluang dalam berpartisipasi untuk pengembangan 

dan inovasi Layanan pendidikan. Pengembangan dan inovasi tidak terbatas pada  

tanggung jawab instansi Pemerintah saja, masyarakat juga bisa bersama-sama. Namun 

karena bidangnya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkebutu.han khusus, 

dengan sendirnya cakupannya menjadi terbatas. Pada penyeLenggaraan pendidikan 

inklusif di sekolah umum, cakupannya terbatas sebab disamping kebijakan ini masih relatif 

baru, juga masih terdapat variasi pandangan dan pro dan kontra. masyarakat clalam 

pendidikan inklusiff sebagai bentuk Layanan pendidikan yang mengacu putusan UNESCO. 

 

KESIMPULAN  

Pada dasarnya sangat terbuka luas peluang dalam berpartisipasi untuk 

pengembangan dan inovasi layanan pendidikan. Pengembangan dan inovasi tidak terbatas 

pada  tanggung jawab instansi pemerintah saja, masyarakat juga bisa bersama-sama. 
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Namun karena bidangnya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkebutu.han 

khusus, dengan sendirnya cakupannya menjadi terbatas. Pada penyeLenggaraan 

pendidikan inklusif di sekolah umum, cakupannya terbatas sebab disamping kebijakan ini 

masih relatif baru, juga masih terdapat variasi pandangan dan pro dan kontra. masyarakat 

clalam pendidikan inklusif sebagai bentuk layanan pendidikan yang mengacu putusan UNESCO. 

Tingat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berupa: 

1. Sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. 

Dalam level ini keterlibatan masyarakat masih dalam tahapan kognitif, tetapi level 

ini sangat penting turutama dalam sumbangan pemikiran dalam membentuk opini 

positif penyelenggaran pendidikan inklusif. 

2. Inisiatif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif 

Keterlibatan implemetasi telah mencerminkan partisipasi lebih mendalam dari 

level pertama, sebab partisipasi ini sudah diikuti dengan tindakan berupa 

pemberian dana dan fasilitas, sumbangan dan dukungan, bentuk ini dapat 

dilakukan secara perorangan maupun lembaga. 

3. Keterlibatan total, artinya partisipasi sampai pada pengelolaan lansung dan 

pengembangan pendidikan inklusif. Tingkat partisipasi ini sudah sampai level 

sebagai Leader yang bukan saja menyelenggarakan pendidikan inklusif tetapi 

juga menyebarkan dan memperluas, sehingga muncul suatu bentuk layanan 

pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang ideal. 

Secara umum memang diperlukan intervensi pihak Pemerintah dalam usaha yang 

terus menerus melalui sosialisasi dan dalam langkah Lebih lanjut dalam bentuk regulasi bagi 

pemberlakuan pendidikan inklusiff pada sekolah umum. sosialisasi bisa dilakukan melalui 

media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti radio, media cetak maupun media 

elektronika. Hal ini penting karena media tersebut sangat mudah diakses dan dijadikan 

rujukan bagi masyarakat luas. 

Dalam lingkungan masyarakat, sebaiknya  dibentuk kelompok-kelompok masyarakat 

yang khusus pada pengkajian dan peduli pendidikan inklusiff. Terbentuknya kelompok 

masyarakat harus mengarah pada terpenuhinya kepentingan yang simbiosis sehingga 

masing-masing mempunyai imperatif moral untuk bertekaddalam mensukseskan pendidikan 

inklusif. 
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Harus ada gerakan masal di seluruh tanah air, melalui kebijakan agar di sekolah 

paling tidak dalam setiap level kecamatan harus dibentuk dan di implementasikan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Kelompok masyarakat akademisi di sekolah 

harus dibentuk tim  task force untuk kepentingan itu. Kondisi yang perlu ada sebelum 

perubahan dapat dimulai (dalam hal ini peningkatan peran stakeholders) dan menjadi 

permanen (refrezee) dalam lingkungan stakeholder. (Beckhard:1973) 

1. Personal yang merupakan agen (pihak PSLB/Guru pendidikan inklusif) harus ada semacam 

rasa keharusan untuk adanya dukungan dari masyarakat yang dari waktu ke waktu 

semakin besar dan meningkat. Tingkat rendahnya penerimaan masyarakat, reaksi 

negatif terhadap kehadiran peserta kebutuhan khusus dalam sekolah umum, regaiuasi 

yang belum ditegakkan harus dijadikan pemicu munculnya kebutuhan kerjasama. 

2. Partisipasi dari agen pendidikan inklusif dan munculnya komitmen untuk terus menerus 

melakukan upaya sosialisasi dan peningkatan persepsi dalam masyarakat untuk 

memandang penting pelaksanaan pendidikan inklusif. Praktek-praktek partisipatif dapat 

membantu pihak otoritas bidang pendidikan inklusif mempelajari kebutuhan-kebutuhan 

dan selanjutnya memungkinkan kebutuhan tersebut direfleksi dalam solusi final. 

3. Harus ada situasi dimana ide dan konsep baru dimasukkan dari ekternal guna membantu 

pihak stakeholder dan agen untuk menemukan pendekatan-pendekatan baru yang akan 

mengembangkan efektifitas peran serta masyarakat. Dalam internal agen pembetajaran 

inklusi dan otoritas perlu mengenal aiternatif-alternatif dari best practices yang 

dijalankan institusi lain. 
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Abstract  

This research aims to develop social competence in elementary school teacher 
who organizes the educational system inclusions. As for the problems for teachers who 
often appeared in school is the lack of knowledge of teachers to children with special 
needs who become learners. Because a variety of disorders experienced by learners. 
Thus it is necessary the development of social competence of teachers in order 
handling Kids with special needs that would require special education services as well. 
This research was conducted by training primary school teachers who menyenggarakan 
inclusive education. This type of research is the development of research done 
systematically, field tests, evaluated and refined to meet the specified criteria in terms of 
quality, effectiveness. Development procedures used to follow the steps of research and 
development being addressed by Borg Gall (1983: 775). 

Results of this study proved that through training to develop social competence 
Dasaryang School teacher education Inclusion in Padang, This is evident from the 
score given training gurusebelum average score of 78.8571 with n = 42, while the score 
after receiving training on average scores increased to 87.5476. This means that the 
social competence of teachers evolved into having the ability to communicate effectively 
with students, fellow educators and fellow educators and parents and the community. 
Thus the social competence of teachers in primary school develops after receiving 
training on the implementation of inclusion education for children with special needs.  
 
Keywords: social competence of teachers, Inclusive Education, Children with special 

needs 
 
PENDAHULUAN 

Guru merupakan faktor yang penting dan paling utama dalam menyelenggarakan 

pendidikan di sekolah. terutama guru kelas di Sekolah dasar yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusi. karena guru merupakan tokoh yang selalu menjadi tauladan bagi 

peserta didik. untuk itu seorang guru hendaknya memiliki kompetensi dalam rangka 

mengembangkan peserta didik secara utuh sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Kompetensi merupakan kemampuan  bersikap,  berfikir  dan  bertindak  secara 

konsisten  sebagai  perwujudan dari  pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki 

oleh peserta didik  (Depdiknas, 2006:57). Dengan demikian kompetensi merupakan 

seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang guru 
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dalam melaksanakan tugasnya.Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat 

diperoleh dalam pendidikan pra-jabatan dan/atau latihan. 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa  guru wajib 

memiliki beberapa kompetensi. Yaitu meliputi; (1) kompetensi pedagogik, (2) 

kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial dan, (4) kompetensi kepribadian. 

Kompetensi menurut Rothwell, (1996) : dimaksudkan  sebagai karakter  yang  

mendasari keberhasilan sesesorang karena memiliki pengetahuan, keterampilan, sifat, 

kemampuan, perilaku dan kepercayaan.Sedangkan menurut Tarmansyah,(2009:254)  

kompetensi guru pada sekolah Inklusi dilandasi oleh tiga kemampuan  utama yaitu : (1) 

kemampuan umum (general ability),(2) kemampuan dasar (basic ability), dan (3) 

kemampuan khusus (specifik ability).  

Dalam penelitian ini di yang akan dibahas adalah pengembangan Kompetensi 

Sosial.Dimana yang dimaksud Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien 

dengan peserta didik, sesama pendidik, sesama tenaga kependidikan, sesama orang 

tua/wali murid, dan masyarakat sekitar.Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan 

proses belajar di sekolah sangat ditentukan oleh kompetensi sosial ini. Karena guru 

sebagai pelaksana proses pembelajaran di sekolah, sebagai fasilitator dan sekaligus 

sebagai pusat inisiatif pembelajaran. Maka dari itu guru hendaknya selalu 

mengembangkan kompetensi diri dan memiliki standar profesi dengan menguasai 

materi serta strategi pembelajaran. Selain itu guru juga mampu memotivasi peserta 

didik untuk belar dengan sungguh-sungguh. 

Dalam Direktorat Jendral PMPTK Depdinas (2006:7) Kompetensi Sosial adalah 

merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali dan masyarakat.  Kegiatan ini 

harus dilakukan dengan memproduktifkan komunikasi satu sama lain yang dapat 

dilakukan dengan baik, dan latihan pendidikan inlkusi bagi guru dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan, maka secara langsung kompetensi sosial guru yang bersangkutan 

akan berkembang.sehingga akhirnya guru Sekolah Dasar secara khusus mampu 

berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di 

Sekolahnya.  
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Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan seorang guru untuk memahami 

bahwa dirinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, juga 

guru harus mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara. Adapun kemampuan sosial terdiri dari kemampuan untuk menyesuaikan diri 

terhadap tuntutan kerja dan lingkungan. Guru harus bisa berkomunikasi secara baik, 

apakah berbicara secara lisan atau tulisan dan bahkan menggunakan isyarat melalui 

teknologi komunikasi dan informasi. Guru harus bisa bergaul secara efektif sesama 

peserta didik dan orang tua serta masyarakat. 

 Gullotta dkk (1990) mengemukakan beberapa aspek kompetensi sosial yaitu: (1) 

kapasitas kognitif, merupakanhal yang mendasari keterampian sosial dalam menjalin 

dan menjaga hubungan interpesonl positif. kapasitas kognitif meliputi harga diri yang 

positif, kemampuan memandang sesuatu dari sudutpandang sosial dan keterampilan 

memecahkan masalah interpersonal. (2) Keseimbangan antara kebutuhan 

bersosialisasi dan kebutuhan privasi. Kebutuhan sosialisasi merupakan individu untuk 

terlibat dalam kelompok dan menjalin hubungan dengan orang lain. sedangkan 

kebutuhan privasi adalah kebutuhan untuk menjadi individu yang unik, berbeda, dan 

bebas melakukan tindakan tanpa pengaruh orang lain.(3) keterampilan sosial dengan 

teman sebaya, merupakan kecakapan individu dalam menjalin hubungan dengan teman 

sebaya sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompok 

dan dapat terlibat dalam kegiatan kelompok. 

Dalam  Depdiknas (2009)  seorang guru dikatakan mempunyai kompetensi sosial 

dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif apabila guru tersebut sudah mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan tentang: (1) berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan pesert didikdalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, (2) berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan., (3) 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat, (4) mampu melakukan proses pembelajaran nya, (5) mampu melakukan 

pengelolaan kelasnya secara baik, dan (6) mampumelakukan assesmen pada anak 

berkebutuhan khusus. 

Permasalahan yang terjadi di Sekolah Dasar Inklusif Kota Padang, bahwa guru-

guru di Sekolah Dasar belum mempunyai kompetensi dalam menyelenggarakan 
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pendidikan inklusif, karena mereka tidak berlatar belakang Pendidikan luar Biasa dan 

guru-guru belum diberikan pelatihan tentang pendidikan inklusif. Oleh karena itu 

diperlukan pengembangan model pelatihan yang efektif dan inovatif untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyelenggarakan pendidikan 

inklusif,Kompetensi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif  di Sekolah Dasar 

Kota Padang masih  rendah, khususnya dalam kompetensi sosial. Untuk itu 

perlu dilakukan pelatihan  pendidikan inklusif bagi guru-guru.Maka  peneliti melakukan 

pelatihan kompetensi sosial guru yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan 

guru-guru tentang penyelelenggaraan pendidikan inklusif di Kota  Padang. 

 Komitmen pemerintah lebih jelas lagi setelah diterbitkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.Pasal 7 

menyatakan penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum 2013 

dengan tematik terpadu yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta 

didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Pasal 8 menyebutkan pembelajaran 

pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.khususnya untuk anak 

berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan inklusif di Sekolah Dasar di Kota 

Padang 

 Kita menyadari Optimisme akan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan 

inklusif kian menguat dengan dicantumkannya peran pemerintah dalam 

penyelenggaraannya sehingga tanggung jawab tidak semata-mata dibebankan pada 

sekolah penyelenggara. Pasal 4 mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota 

menunjukminimal satu SD dan SMP di tingkat kecamatan dan satu SMA di tingkat 

 kabupaten/kota. Tugas lainnya adalah menjamin terselenggaranya pendidikan 

inklusif serta tersedia sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan  yang 

ditunjuk.Peraturan menteri ini juga mewajibkan pemerintah kabupaten/kota 

 menyediakan paling sedikit satu guru pembimbing khusus pada satuan 

pendidikan  yang ditunjuk. Juga meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan 

khusus bagi  pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara 

 pendidikan inklusif. Dan pemerintah provinsi wajib membantu tugas-tugas 

tersebi.Sapon-Shevin (2007).berpendapat pendidikan inklusif sebagai sistem layanan 
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pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani  di sekolah-

sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Pendidikan inklusif 

merupakan perkembangan terkini dari model  pendidikan bagi anak berkelainan yang 

secara formal ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang 

Pendidikan Berkelainan bulan Juni 1994 bahwa “prinsip mendasar dari pendidikan 

inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-

sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada 

mereka.”Sedangkan Stainback dan Stainback (1990:73) berpedapat bahwa sekolah 

inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini 

menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi  sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan  dukungan yang 

dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.Berit H. Johnsen dan Meriam 

D. Skorten (2003: 288) menyatakan, bahwa prinsip yang  disesuaikan dengan 

sekolah inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler 

maupun pendidikan khusus. Ini menuntut pergeseran dari  tradisi “mengajarkan 

materi yang sama kepada semua siswa di kelas”, menjadi  mengajar setiap anak 

sesuai dengan kebutuhan individualnya tetapi dalam setting  kelas.Sementara itu, 

Sapon-Shevin (O Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem 

layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua  anak berkelainan dilayani 

di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh 

karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas 

yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus  setiap anak. 

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada 

dasarnya menggunakan kurikulum 2013 yang digunakan di sekolah reguler atau 

berlaku di sekolah umum. Namun karena ragam hambatan yang dialami peserta didik 

berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai 

yang berat, maka dalam implementasinya di lapangan, kurikulum reguler perlu 

dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.(Budiyanto, dkk..2010).  

Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di 

sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, 
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guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang 

terkait. Apabila dengan kurikulum modifikasi belum dapat diterapkan untuk peserta didik 

tertentu dapat dikembangkan kurikulum khusus yang disebut PPI (Program 

Pembelajaran Individual). Guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis 

penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada 

kebutuhan peserta didik (anak berkebutuhan khusus). Di dalam model ini bisa terdapat 

peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di sekolah reguler dan program pendidikan individual (PPI). Pada model 

kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan individual (PPI) yang 

dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru 

pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.  

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan (bermakna) 

mengalami kelainan, masalah, dan atau penyimpangan baik fisik, sensomotoris, 

mental-intelektual, sosial, emosi, perilaku atau gabungan dalam proses 

pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya 

sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. (J. David Smith.2009). 

Selanjutnya Depdiknas 2006, menyatakan untuk keperluan pendidikan inklusif anak 

berkebutuhan khusus dikelompokkan sebagai berikut: 1).Anak dengan Gangguan 

Penglihatan, 2).Anak   Gangguan Pendengaran, 3) Anak Gangguan Fisik Motorik, 4) 

Anak Berbakat, 5).Anak dengan Gangguan Intelektual ,6). Anak Lamban Belajar (slow 

learner). 7). Anak Berkesulitan Belajar Spesifik, 8).Anak dengan Gangguan Wicara.9). 

Anak dengan Gangguan Emosi dan Sosial, dan 10). Anak Autis. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :(1) Untuk melakukan pelatihan 

pendidikan inklusif  kepada guru reguler dan guru pendidik khusus di Sekolah Dasar 

yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif  Kota Padang. (2) Untuk menguji 

kepraktisan dan efektifitas pelatihan untuk mengembangkan kompetensi sosial guru 

dalam menyelengarakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar kota Padang.(3) untuk 

memberi pemahaman kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus dan proses 

pembelajarannya, Sedangkan manfaat penelitian  ini dapat dijadikan sebagai masukan 

Penyelenggara pendidikan inklusif dalam penyempurnaan ilmu pengetahuan khususnya 

bidang  pendidikan inklusif. dan dapat  mengembangkan  kompetensi dan khususnya 
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kompetensi sosial sebagai kepala  sekolah dan  kompetensi sosial guru dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusif, sehingga sekolah dapat mengimplementasikan 

pendidikan  inklusif  dengan  baik.  Hal  tersebut  akan membawa dampak terlayaninya 

pendidikan bagi semua anak, tidak terkecuali anak  yang  memiliki  kebutuhan 

pendidikan  khusus.  Selain  itu  akan  tersedia fasilitas pembelajaran  yang  

disesuaikan  dengan  kebutuhan  semua  peserta  didik. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (research 

and development). Yang dimaksud dengan penelitian dan pengembangan menurut 

 W.R. Brog & Gall, M.D 1983 adalah “ a process used to develop and validate 

educational products“ atau suatu proses untuk mengembangkan dan menvalidasi 

produk pendidikan”. Produk dalam konteks ini tidak hanya terkait dalam buku teks atau 

program komputer, melainkan berbentuk metode atau model pengembangan 

kompetensi sosial yang terkait dengan kegiatan pendidikan. Seperti, model pelatihan 

yang  hendak dikembangkan harus menyangkut hal-hal yang terkait dengan kehidupan 

nyata, yang lebih efisien, dan realistik-obyektif.Gall and Borg (2002 :256) 

mengemukakan penelitian  pengembangan adalah  model pengembangan yang 

dilakukan secara sistematis, dilakukan uji lapangan, dievaluasi,dan disempurnakan 

sampai memenuhi kriteria yang ditentukan dari segi efektifitas, kualitas, atau standar 

lain yang ditetapkan.  

 Adapun sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah guru-guru 

Sekolah Dasar yang telah mengajar di sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan  inklusif minimal dua tahun, dan guru pendidik khusus  yang 

 mendampingi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar yang 

menyelenggaran pendidikan inklusi.Jumlah sampel sebanyak 42 guru, dari 

 12 Sekolah Dasar inklusif di Kota Padang,  yang terdiri dari 22 orang 

guru kelas di Sekolah Dasar dan 20 orang guru pendidik khusus. Teknik 

pengambilan sampel dilakukansecara purposive sampling. 

 Bentuk pelatihan ini dirumuskan berdasarkan kajian tentang permasalahan yang 

terjadi di lapangan khususnya berkaitan dengan kompetensi sosial guru  tentang 
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penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Kota Padang. Maka  peneliti 

mendesain sebuah model pelatihan dengan tujuan dapat  mengembangkan 

kompetensi guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar 

dibatasi pada kompetensi sosial. Model tersebut telah diuji cobakan pada kelompok  uji 

coba terbatas dan kelompok uji coba pemakai dalam rangka mengetahui validitas, 

kepraktisan dan keefektifan model. 

 Pelatihan yang dikembangkan mengacu kepada pendapat  William, B,Werther, 

(1989:287). Menyatakan langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan 

program pelatihan adalah sebagai berikut : (1) need assessment, (2) training and 

development objective, (3) program content, (4) learning principles, (5) actual program, 

(6) skill knowledgeability of work, dan (7) evaluation. 

Pelatihan mengandung makna yang lebih khusus (spesifik), dan berhubungan 

dengan pekerjaan/tugas yang dilakukan seseorang. Sedangkan yang dimaksudkan 

praktis adalah, bahwa responden yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan 

segera sehingga harus bersifat praktis, (Fandi Tjiptono, dkk, 1996). Hadari Nawawi 

(1997: 107), menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya adalah proses memberikan 

bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu 

memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan. Fokus kegiatannya 

adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan tuntutan 

cara bekerja yang paling efektif pada masa sekarang. Ernesto A. Franco (1991), 

mengemukakan pelatihan suatu tindakan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan seorang pegawai yang melaksanakan pekerjaan tertentu. 

 
HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN  

 Secara operasional bentukpelatihan terbukti dapat meningkatkan kompetensi  

sosial guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, hal  tersebut dibuktikan 

dengan hasil tes peserta pelatihan sebelum dan setelah di berikan pelatihan terdapat 

peningkatan secara rata-rata, di mana sebelum  diberikan pelatihan rata-rata hasil 

skor 78,8571 dengan n=42, sedangkan setelah pelatihan rata-rata skor meningkat 

menjadi 87,5476.Begitu pula hasil analisi  instrumen angket tentang tanggapan 

peserta pelatihan menyatakan bahwa metoda pelatihan yang diterapkan   membantu 
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guru dalam memahami materi pelatihan  tentang anak berkebutuhan khusus dan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta dapat meningkatkan 

kompetensi sosial guru dalam menyelenggaraan pendidikan inklusif. sehingga guru 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik 

khususnya dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya. juga peserta didik 

dengan peserta didik, sesama pendidik dan sesama tenaga kependidikan, orang tua/ 

wali dan masyarakat 

 

PEMBAHASAN 
 Berdasarkan hasil Penelitian terbukti bahwa pelatihan yang diberikan dapat 

digunakan dalam untuk mengembangkan kompetensisosial guru Sekolah Dasar dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusif.karena kompetensi sosial merupakan sebagai 

kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif sengan peserta didik, sesama 

pendidik dan sesama tenaga kependidikan dan orang tua/wali serta 

masyarakat.Kompetensi sosial sangat penting bagi seorang guruselain dari empat 

kompetensi yang lain seperti kompetensi pedagogik, profesi, kepribadian dan lidership. 

Dari hasil pengolahan angket dan hasil wawancara dari peserta pelatihan 

menyatakan bahwa pelatihan  yang diberikan sangat menyenangkan bagi guru-guru 

dan kegiatannya tidak membosankan, sehingga semua guruber semangat dalam 

mengikutinya pelatihan, guru-guru merasa mendapat pencerahan, karena selama ini 

guru-guru di sekolah dasar  belum pernah mendapatkan pelatihan tentang anak 

berkebutuhan khusus dan sitem penyelenggaraan pendidikan inklusi, begitu pula 

metoda yang digunakan saat pelatihan sangat bervariasi dan disesuaikan dengan 

pembelajaran orang dewasa, seperti; menggunakan  ceramah, tanya jawab, refleksi,  

diskusi, komunikasi dan berinteraksi, menonton film, pemberian tugas.  Hal tersebut 

sesuai pendapat  Suprijanto, 2008; 86. Motode  yang perlu diperhatikan dalam 

pendidikan  orang dewasa diantaranya; penyajian formal, yaitu ceramah, tanya jawab, 

diskusi , simposium, audio visual (menonton film ) dan lain-lain. 

 Pendapat tersebut juga di dukung oleh Lunandi (1982) dan Soedomo (1989) 

mengatakan suasana belajar yang kondusif bagi orang dewasa adalah sebagai berikut: 

(1) mendorong peserta didik untuk aktif dan  mengembangkan bakat, (2) suasana 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   84	  
	  

saling menghormati dan saling menghargai,  (3) suasana saling percaya dan terbuka, 

(4)suasana penemuan diri, (5) suasana tidak mengancam, (6) suasana  mengakui 

kekhasan pribadi, (7) suasana membolehkan perbedaan, berbuat salah, dan keragu-

raguan, (8)  memungkinkan peserta didik belajar sesuai minat, (9) memungkinkan 

peserta didik mengakui dan mengkaji kelemahan dan kekuatan pribadi, kelompok, dan 

masyarakat, (10 )memungkinkan peserta didik tumbuh  sesuai dengan nilai dan 

norma yang ada di masyarakat. Syarat-syarat tersebut di  atas diterapkan dalam 

pelatihan dengan menggunakan metoda pelatihan  yang  telah di kembangkan 

dalam model tersebut, seperti meminta refleksi dari  peserta setiap disajikan materi 

pembelajaran, memberikan reinforcement kepada  peserta yang aktif memberikan 

pendapat dan masukan serta pertanyaan dalam pembelajaran.Selain praktis model  

pelatihan tersebut terbukti efektif untuk  meningkatkan kompetensi guru dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusif. hal ini terlihat dari kondisi awal kompetensi guru 

tentang penyelenggaraan  pendidikan inklusif terlihat dari hasil analisis instrumen 

angket bahwa pada  kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial 

kemampuannya kurang atau  rendah sedangkan pada kompetensi sosial dan 

kompetensi  kepribadian guru  guru mempunyai kemampuan tinggi. Setelah di uji 

cobakan bentuk-bentuk pelatihan semuakompetensi sosialnya berada pada kategori 

baik atau adanya peningkatan. Dengan demikian pelatihan pendidikan inklusif bagi 

guru-guru di sekolah dasar  yang  menyelenggarakan pendidikan inklusi telah 

terlaksana secara baik dalam mengembangkan kompetensi sosial guru. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 Pengembangan kompotensi sosial pada guru dapat dilakukan melalui pelatihan 

dengan cara memproduktifkan komunikasi dengan baik antara guru dengan peserta 

didiknya, komunikasi guru dengan sesama guru, dan komunikasi sesama orang tua/ 

dan masyarakat. Melalui pelatihan pendidikan inklusif ternyata terbukti secara signifikan 

dapat mengembangkan kompetensi sosial guru sekolah dasar  dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusif. Karena kompetensi sosial merupakan hal yang 

sangat penting dan mempunyai strategi untuk menyelenggarakan proses pendidikan, 

oleh karenanya semua guru hendaklah memiliki dan menguasai serta mampu 
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mempraktekkan kompetensi sosialkhususnya pada anak berkebutuhan khusus serta 

peserta didik lainnya di sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusif.Kegiatan pelatihan tersebut terlaksana secara praktis dan tidak 

membosankandan sangat menyenangkan  bagi guru-guru sebagai pembelajaran bagi 

orang dewasa. 

 

SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi lapangan tempat penelitian, mpeneliti 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Para guru di Sekolah Dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi hendaknya 

selalu meningkatkan kompetensi sosialnya,karena untuk mencapai proses belajar 

di sekolah sangat ditentukan oleh kompetensi sosial guru 

2. Guru maupunsemua sekolah harus dapat berkomunikasi secara  baik dan 

efektifdengan peserta didik, orang tua/wali serta masyarakat 
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ABSTRACT 
Abstract:The background of this research is the difficulty in reading the words of a child 
vowels in SDN 06 Padang. Analisis Glass method is a method of teaching through 
code-breaking group of letters in words. The purpose ofthis study is to prove the 
effectiveness of the method of analysis glass in improving the ability to read the word 
vowels. This type of research is Single Subject Research with ABA design. The results 
showed Analisis Glass method is effective inimproving the ability to read words vowels 
dyslexia children in SDN 06 Class II Padang. 
 

Kata Kunci: Kemampuan Membaca Kata; Analisis Glass; Anak Kesulitan Belajar  

 
PENDAHULUAN  
Permasalahan ini dilatarbelakangi adanya siswa di SD yang ditemukan di  SDN 06 

Padang pada kelas II. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan permasalahan akademik 

pada anak kelas II Sekolah Dasar. Kemudian dilakukan asesmen membaca, menulis 

dan berhitung untuk melihat kemampuan anak. Dari hasil asesmen membaca, terlihat 

ada anak yang mengalami kesulitan dalam membaca kata. Kemampuan anak tersebut 

dalam membaca kata kurang baik, anak masih kesulitan membaca kata yang 

didalamnya mengandung  vokal rangkap atau diftong (ai, au, oi) misalnya pada kata 

gulai dibaca gula, badai dibaca bada, sungai dibaca sungga, gemulai dibaca gemula, 

pulau dibaca pula, danau dibaca dana, surau dibaca surat, kacau dibaca kaca, kerbau 

dibaca kerbu, koboi dibaca kobo, amboi dibaca ambo, konvoi dibaca konvo, asoi dibaca 

asok, geboi dibaca gebo. Sementara itu anak sudah mengenal semua huruf vokal, 

huruf konsonan dan sudah mengetahui konsep arah kanan, kiri, depan, belakang, atas 

dan bawah. Kemudian dari hasil asesmen menulis banyak huruf yang tertinggal saat 

menulis, anak tidak bisa membaca perintah soal dengan baik sehingga sebagian besar 

jawaban yang diberikan kurang tepat. Dalam penelitian ini penulis akan menfokuskan 

pada peningkatan kemampuan membaca anak saja. Untuk menguasai mata pelajaran 
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di sekolah anak dituntut untuk bisa membaca. Mengingat begitu pentingnya 

kemampuan membaca, penulis akan memperbaiki kemampuan anak dalam membaca 

khususnya membaca kata yang mengandung vokal rangkap. 

Merujuk pada permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk memberikan 

bantuan atau layanan untuk mengajarkan anak membaca kata menggunakan metode 

analisis glass. Menurut Abdurrahman (2012: 175) metode analisis glass merupakan 

metode pengajaran melalui pemecahan sandi kelompok huruf dalam kata. Metode ini 

bertolak dari asumsi yang mendasari membaca sebagai pemecahan kata sandi atau 

kode tulisan. Melalui metode analisis glass, anak dibimbing untuk mengenal kelompok-

kelompok huruf sambil melihat kata secara keseluruhan. 

Anak yang mengalami kesulitan belajar membaca (disleksia) termasuk anak 

berkesulitan belajar. Bryan & Bryan (dalam Abdurrahman, 2012: 162), menyebut 

kesulitan belajar membaca atau disleksia sebagai suatu sindroma mempelajari 

komponen-komponen kata dan kalimat, mengintegrasikan komponen-komponen kata 

dan kalimat dan dalam belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan  waktu, arah 

dan masa. Kesulitan belajar membaca ditandai dengan seringnya anak mengalami 

kekeliruan dalam pengenalan kata. Kekeliruannya antara lain adanya penghilangan, 

penyisipan, pembalikan, salah ucap, pengubahan, dan tersentak-sentak saat 

mengucapkan kata. Anak yang mengalami kesulitan belajar membaca juga kesulitan 

dalam memahami soal cerita, sulit mengungkapkan pikiran secara tertulis, lamban 

membaca atau membacanya masih mengeja, serta sulit menghubungkan huruf dan 

bunyi huruf menjadi kata yang berarti. 

 

METODE PENELITIAN 
Berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Kata Melalui Analisis GlassKelas II SDN 06 Padang”, maka penulis memilih 

jenis penelitian eksperimen yang berbentuk single subject research (SSR). Pengukuran 

variabel terikat atau perilaku sasaran dilakukan berulang-ulang dengan periode waktu 

tertentu. 

Suharsimi Arikunto (2006:3) mengemukakan bahwa “Penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengatasi ada tidaknya akibat dari 
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sesuatu yang dikenakan pada subjek yang diselidiki”. Dengan kata lain penelitian 

eksperimen ini mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Dalam 

penelitian eksperimen biasanya menggunakan variabel terikat dan variabel bebas. 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian eksperimen dengan subjek tunggal dikenal dengan nama target 

behavior, sedangkan variabel bebas dikenal dengan istilah treatmen atau intervensi. 

Dalam penelitian ini kemampuan membaca kata merupakan variabel terikat sedangkan 

variabel bebasnya yaitu metode analisis glass. 

 
HASIL PENELITIAN 

Pada kondisi baseline I, data yang di peroleh menggambarkan kemampuan 

membaca kata vokal rangkap anak sebelum intervensi diberikan adalah sebanyak, 7%, 

7%, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%. Membuktikan bahwa data stabil, Pengamatan pada kondisi 

ini pada hari ke enam karena datanya sudah menunjukan garis grafik yang mendatar. 

Data yang ada menunjukkan data yang stabil sehingga untuk menentukan arah 

kecenderungan datanya digunakan metode freehand. 

Pada kondisi intervensi penulis memberikan perlakuan melalui teknik metode 

analisis glass yang di peroleh pada kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan anak 

membaca kata vokal rangkap adalah sebanyak, 67%, 67%, 87%, 93%, 93%, 93%, 

93%. Data ini membuktikan adanya peningkatan membaca kata vokal rangkap anak 

disleksia. Pengamatan pada kondisi intervensi dihentikan pada hari ketujuh karena data 

sudah menunjukkan garis grafik yang stabil. Data yang di peroleh pada kondisi 

intervensi ini juga bervariasi, maka metode yang digunakan untuk menentukan arah 

kecenderungan datanya adalah metode split middle. 

Pada kondisi baseline kedua ini penulisi melakukan pengamatan kembali 

terhadap kemampuan membaca kata vokal rangkap anak tanpa metode analisis glass. 

Adapun data yang dihasilkan pada kondisi ini adalah, 93%, 93%, 93%, 93% ,93%. Pada 

kondisi ini pengamatan dihentikan pada hari kelima karena data yang diperoleh sudah 

menunjukkan data yang stabil. 

 
ANALISIS DATA 
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Analisis data adalah tahap terakhir sebelum menarik kesimpulan. Dalam hal ini 

ada beberapa hal yang menjadi focus peneliti, yaitu banyaknya data point dalam setiap 

kondisi, banyak variabel terikat yang diubah, tingkat stabilitas dan perubahan level data 

dalam kondisi atau antar kondisi, arah perubahan dalam dan antar kondisi. 

 
Analis dalam kondisi 

Tabel 1.Rangkuman Analisis dalam Kondisi 

 
Analisis antar Kondisi 

Tabel 2.Rangkuman Hasil Analisis antar Kondisi 
Kondisi A2/B/A1 

1. Jumlah variabel yang berubah 1 
2. Perubahan kecenderungan 

arah 
 
 
      (=)                                (+)                 (=) 

3. Perubahan kecendrungan 
stabilitas 

Stabil secara positif ke tidak stabil secara 
positif dan ke stabil secara positif 

4. Level perubahan 
a. Level perubahan 

(persentase) pada kondisi  
B/A1 

b. Level perubahan 
(persentase) pada kondisi 

(67% - 7%  )= +60%.  
 
 
( 93% - 67% ) = 
+ 26% 

No Kondisi A1 B A2 
1. Panjang kondisi 6 7 5 
2. Estimasi 

kecenderungan arah 
 
 
    ( = ) 

 
 
            ( + ) 

 
 
              ( =) 

3. Kecenderungan 
stabilitas 

Stabil 
( 100% ) 

Tidakstabil 
(14,29% ) 

Stabil 
( 100% ) 

4. Jejak data  
 
(=) 

 
 
( + ) 

 
 
( =) 

5. Level stabilitas 
rentang 

7%-7% 
(stabil) 

67%-93% 
(tidakstabil) 

93%-93% (stabil) 
 

6. Level perubahan 7% - 7% = 
0% 
 

93% - 67% = 
26% 

93% - 93% = 0% 
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B/A2 
5. Persentase overlape 

a. Pada kondisi baseline (A1) 
dengan kondisi intervensi 
(B) 

 
b. Pada kondisi intervensi (B) 

dengan baseline (A2) 

 
0% 
 
 
 
 
0% 

 

Dari hasil rangkuman hasil analis data antar kondisi dan dalam kondisi, 

maka dapat digambarkan melalui grafik di bawah ini: 

Panjang Kondisi & Stabilitas Kecenderungan 
 

 
Grafik 4.7 Panjang Kondisi & Stabilitas Kecenderungan 
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hari	  pengamatan	  

Baseline	  A1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Intervensi	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baseline	  A2	  
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Penelitian ini dilakukan selama 18 kali pengamatan yang dilakukan pada tiga 

kondisi yaitu enam kali pada kondisi baseline sebelum diberikan intervensi (A1), tujuh 

kali pada kondisi intervensi  (B), dan lima kali pada kondisi baseline setelah tidak lagi 

diberikan intervensi (A2). Pada kondisi baseline (A1) pengamatan pertama hingga 

keenam kemampuan sama yaitu 7%. Sehingga penulis menghentikan pengamatan 

pada kondisi ini. 

Sedangkan pada kondisi intervensi (B) dihentikan pada pengamatan yang ketujuh 

karena data telah menunjukkan peningkatan yang stabil, pada intervensi pertama dan 

kedua yaitu 67%. Intervensi ketiga naik menjadi 87%, intervensi ke lima sampai ke tujuh 

93%. Pengamatan dihentikan karena sebagian besar anak sudah bisa membaca kata 

vokal rangkap dengan baik dan benar. 

Pada sesi baseline (A2) dilakukan sebanyak lima kali pengamatan, pada 

pengamatan pertama kemampuan anak dalam membaca kata vokal rangkap adalah 

93%. Pengamatan kedua sampai pengamatan ke lima kemampuan anak dalam 

membaca kata vokal rangkap mencapai kestabilan yaitu dengan persentase 93%. 

Pengukuran variabel pada penelitian ini yaitu dengan persentase. Dalam penelitian 

SSR seiring dengan pendapat Juang Sunanto (2006: 16) persentase dimaksudkan 

untuk menunjukkan jumlah terjadinya suatu perlakuan atau peristiwa dibandingkan 

dengan keseluruhan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dikalikan dengan 100%. 

Intervensi pada penelitian ini dengan menggunakan metode analisi glass pada anak 

disleksia. Menurut Abdurrahman (2012: 175) metode analisis glass merupakan metode 

pengajaran melalui pemecahan sandi kelompok dalam kata. Metode ini bertolak dari 

asumsi yang mendasari membaca sebagai pemecahan kata sandi atau kode tulisan. 
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Melalui metode analisis glass, anak dibimbing untuk mengenal kelompok-kelompok 

huruf sambil melihat kata secara keseluruhan. Metode ini menekankan pada latihan 

auditoris dan visual yang terpusat pada kata yang sedang di pelajari. Untuk melakukan 

pembelajaran menggunakan metode analisis glass anak diminta untuk menyebutkan 

kata yang tersedia pada kartu kata, lalu anak diminta menyebutkan satu persatu huruf 

yang ada dalam kata dan meminta anak kembali membacakan kata secara utuh. 

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas dapat dibuktikan bahwa 

pengaruh intervensi menggunakan metode analisis glass dalam meningkatkan 

kemampuan membaca kata bagi anak disleksia kelas II di SDN 06 Padang. 

 
KESIMPULAN 

Metode analisis glass dapat meningkatkan kemampuan membaca kata bagi anak 

disleksia kelas II SDN 06 Padang. Hal ini terbukti melalui analisis grafik dan perhitungan 

yang cermat terhadap data yang diperoleh di lapangan. Dengan melihat grafik dapat 

terlihat peningkatan kemampuan anak dalam membaca kata vokal rangkap dengan 

metode analisis glass. 

 
SARAN 

Metode analisis glass ini bisa menjadi alternatif bagi guru untuk digunakan dalam 

proses belajar mengajar di sekolah khususnya untuk anak disleksia. Diharapkan 

dengan metode ini dapat bermanfaat dalam proses belajar mengajar. 
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MELIRIK PENDIDIKAN INKLUSIF 
DI TRENGGALEK 

 
Disajikan dalam Seminar Nasional di Banjarmasin 29 Agustus 2015 

 
Oleh: Dr. Teti Ratnawulan, S. M.Pd. 

Abstrak 
Pendidikan inklusif adalah pendidikan di sekolah biasa yang mengakomodasi semua 
anak berkebutuhan khusus yang mempunyai IQ normal diperuntukan bagi yang 
memiliki kelainan (intelectual challenge), bakat istimewa, kecerdasan istimewa dan atau 
yang memerlukan pendidikan layanan khusus. Artinya tanpa memandang kondisi fisik, 
intelektual, social-emosional, linguistic dan kondisi lainnya. Salah satu karakteristik 
terpenting dari sekolah inklusi adalah satu komunitas yang kohesif, menerima dan 
responsive terhadap kebutuhan individual siswa. Dalam kenyataannya di Trenggalek 
Jawa Timur yang merupakan Pilot Projek pemerintah tentang SD inklusi belum berjalan 
mulus, sehingga lebih baik  membuat Sekolah Luar Biasa saja, artinya SD Inklusi-nya” 
belum ada”. 
 
 
A. Pendahuluan 

       Pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa pada sekolah regular dalam satu kesatuan yang sistemik. Pendidikan inklusif 

adalah pendidikan di sekolah biasa yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan 

khusus yang mempunyai IQ normal diperuntukan bagi yang memiliki kelainan 

(intelectual challenge), bakat istimewa, kecerdasan istimewa dan atau yang 

memerlukan pendidikan layanan khusus. 

B. Pembahasan 

1. Perbedaan Pendidikan Inklusif dengan Pendidikan pada Umumnya. 

       Pendidikan pada umumnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada umumnya peserta didik 

dalam pendidikan umum/pendidikan reguler adalah peserta didik normal, sehingga 

kurikulum, tenaga guru, sarana dan prasarana, lingkungan belajar dan proses 

pembelajarannya dirancang untuk anak normal. Hal ini karena asumsi yang melandasi 
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adalah bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang homogin. Sebaliknya pada 

pendidikan inklusif peserta didiknya adalah peserta didik yang memiliki kelainan 

dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang ada di sekolah reguler. 

Sehingga kurikulum, tenaga guru, sarana dan prasarana, lingkungan belajar dan proses 

pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan semua 

peserta didik dapat mengembangkan potensinya. 

2. Pendidikan Terpadu dan Pendidikan Inklusif. 

       Pendidikan terpadu merupakan pendidikan yang memberi kesempat¬an kepada 

peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Perbedaan yang menonjol 

antara pendidikan terpadu dengan pendidikan inklusif terletak pada sistem pendidikan 

yang ada di sekolah tersebut. Sekolah terpadu, peserta didiknya mengikuti sistem yang 

ada di sekolah reguler. Sedangkan pendidikan inklusif, sistem pendidikan yang 

digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. 

3. Latar Belakang Perlunya Pendidikan Inklusif 

       Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan 

bahwa setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu. Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual 

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa 

anak yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) 

dalam pendidikan. 

Selama ini, pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa atau anak berkebutuhan khusus (ALB) disediakan 

dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar 

Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB sebagai lembaga pendidikan khusus 

tertua, menampung anak berkebutuhan khusus dengan jenis kelainan yang sama, 

sehingga ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB 

Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak 
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berkebutuhan khusus, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, 

tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/atau tunaganda. 

Sementara itu, pendidikan terpadu adalah sekolah biasa yang juga menampung anak 

berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan 

belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak tunanetra, 

itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah umum yang 

keberatan menerima anak berkebutuhan khusus. Di samping itu keberadaan sekolah 

khusus lokasinya sebagian besar berada di Ibu Kota Kabupaten, padahal anak-anak 

berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa). Akibatnya, 

sebagian anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang kemampuan ekonomi orang 

tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah; 

sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, SD tersebut tidak bersedia 

menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin 

selama ini dapat diterima di SD terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus 

bagi mereka, akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. 

Permasalahan di atas apabila dibiarkan akan berakibat pada kegagalan program wajib 

belajar. Akibat lebih lanjut, mutu sumber daya manusia (SDM) akan semakin 

tertinggal.Dalam rangka mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar dan mengatasi 

permasalahan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dipandang perlu meningkatkan 

perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, baik yang telah memasuki 

sekolah umum (SD) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun 

anak-anak berkebutuhan khusus yang belum sempat mengenyam pendidikan sama 

sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat 

domisilinya. 

Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama anak 

lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak melalui pendidikan di 

sekolah terdekat. Sudah barang tentu sekolah terdekat tersebut perlu dipersiapkan 

segala sesuatunya. 

4. Landasan Pendidikan Inklusif 

Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara 

yuridis memiliki landasan yang kuat, diantaranya: 
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(1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat 1: “setiap warga Negara berhak mendapat 

pendidikan”. 

(2) UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, pasal 3 menyatakan 

bahwa ” pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa ” warga negara yang 

mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus”. Pasal 32 menyebutkan ”penidikan khusus merupakan 

pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa” . 

(3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

(4) UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, 

(5) PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, 

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

perihal Pendidikan Inklusi bahwa di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia 

sekurang kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusi yaitu di jenjang SD, 

SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah, 

(7) Deklarasi Bandung tanggal 8-14 Agustus 2004 tentang ”Indonesia menuju 

Pendidikan Inklusi”, 

(8) Deklarasi Bukittinggi tahun 2005 tentang ” ”Pendidikan untuk semua” yang antara 

lain menyebutkjan bahwa ”penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan 

pendidikan inklusi ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, 

institusi pendidikan, istitusi terkait, dunia usaha dan industri, orangtua dan masyarakat”. 

Berdasarkan landasan yuridis yang sebagian telah disebutkan di atas, menunjukkan 

bahwa pendidikan inklusi perlu diselenggarakan yang implemetasinya memerlukan 

kesungguhan dan komitmen dari berbagai pihak. 

5.  Model pendidikan inklusif 
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Telah disinggung pada uraian di muka bahwa pendidikan inklusif merupakan model 

pendidikan anak berkebutuhan khusus yang terkini. Sejak digulirkannya konsep 

mainstreaming dalam pendidikan khusus, ada upaya kuat melaksanakan pendidikan 

bagi anak berkebutuhan khusus secara terpadu, bahkan terpadu penuh (inklusif), 

dengan anak normal di sekolah biasa. 

Model pendidikan inklusif semakin meluas pengkajiannya sejak ada pernyataan 

Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan khusus bulan Juni 1994 bahwa 

“prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak 

seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan 

yang mungkin ada pada mereka.” 

       Perkembangan pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. 

Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah 

yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program 

pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap siswa. Di samping itu ada pula bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh 

para guru agar anak-anak berhasil. Bahkan sekolah inklusif juga merupakan tempat 

setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu 

baik dari guru, teman sebaya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan 

individual anak berkelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

dapat terpenuhi. 

Staub dan Peck (1995) (dalam Sunardi, 2002) mengemukakan bahwa pendidikan 

inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang, dan 

berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler 

merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkebutuhan khusus, apapun jenis 

kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. 

Benang merah yang dapat ditarik dari adanya variasi pendapat para ahli diantaranya 

adalah bahwa melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-

sama anak lainnya (normal) untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. 

Vaughn, Bos, dan Schumm (2000), mengatakan bahwa dalam praktik, istilah inklusif 

sering dipakai bergantian dengan istilah mainstreaming, yang secara teori diartikan 
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sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus 

sesuai dengan kebutuhan individualnya. 

6.  Penatalaksanaan Sekolah Dasar Inklusi di Trenggalek  

Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusif adalah satu komunitas yang 

kohesif, menerima dan responsive terhadap kebutuhan individual siswa.  

       Di Trengalek Jawa Timur, sejak 2 tahun yang lalu dicanangkan sebagai SD Inklusif, 

seperti di SD Bendoagung, SD Suguhan, SD Bogoran, SD Kampak, SD Ngadimulyo, 

SD Karangrejo, SD Senden, SD Sukorame, SD Timahan, SD Melis, SD Karanganyar, 

SD Wonorejo, SD Prigi, SD Tasikmadu, SD Gandusari dan SD Wonoanti, tetapi yang 

sudah menjadi Pilot projek SD Inklusi adalah SDN Kampak saja. Di SD Negeri Kampak 

ini  sudah berlangsung penyelenggaraan Inklusi, tetapi kendalanya banyak sekali, 

seperti Aksesibilitas di sekolah, guru pembimbing khusus belum ada, wawasan 

orangtua masih awam, infrastruktur menuju sekolah belum memadai atau tidak 

mendukung. 

Tentang aksesibilitas, kerepotan dalam pengadaannya, guru pembimbing khusus baru 

ada satu orang masih yunior dan akhirnya bukan hanya membantu anak berkubutuhan 

khusus justru dia mengajar kelas regular, karena kebingungan dalam pengelolaan kelas 

dan dalam perencanaan pengajarannya. Bahkan untuk kurikulum nasional yang 

sekarang diwajibkan diselenggarakan di setiap sekolah bertambah bingung seperti apa 

bentuknya. 

Wawasan orangtua masih lemah, masyarakat sekitar sekolah inklusi tidak mau anaknya 

disatukan dengan anak yang berkebutuhan khusus karena ketakutan “penyakitnya 

menular”, bahkan ada yang siswanya ditarik kembali untuk tidak sekolah lagi di SD 

tersebut, akhirnya para Kepala sekolah dan Pengawas terutama di SDN Kampak mau 

memisahkan SD Inklusi dan akan membuat Sekolah Luar Biasa saja. Jadi 

bagaimanakah Pilot Projek SD Inklusi di Trenggalek ? Mohon menjadi perhatian para 

pemerhati Inklusif, tolong dimonitoring dan dievaluasi kembali antara teori dengan 

prakteknya di sekolah, antara aspek berhasil dan tidak berhasilnya sekolah inklusi, agar 

dapat disikapi sesuai kebijakan dan kebijaksanaan. Keberhasilan penyelenggaraan 

sekolah/madrasah inklusi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya: 

ASPEK  TIDAK BERHASIL  BERHASIL  
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Rasional  Manfaat atau keuntungan 

dari  

Penyelenggaraan 

pendidikan Inklusif belum 

terkomunikasi- kan kepada 

seluruh pihak yang terlibat  

Semua staf sekolah terlibat  

dalam pengembangan rasional  

penyelenggaraan pendidikan 

Inklusif dan manfaat 

penyelenggaraan Inklusif bagi 

seluruh siswa telah 

terkomunikasikan dengan jelas  

Ruang lingkup  Perubahan-perubahan yang 

dilakukan di awal terlalu 

ambisius, atau terlalu luas, 

atau bahkan sangat 

terbatas  

Sekolah memulai dengan hal yang 

kecil terlebih dahulu (satu atau dua 

orang siswa) dan belajar dari 

kesalahan kesalahan serta 

keberhasilan- nya sebelum 

melangkah lebih jauh yang 

melibatkan siswa-siswa lainnya  

Kecepatan  

bertindak  

Perubahan yang dilakukan 

terlalu terburu-buru atau 

malahan terlalu lambat 

sehingga memungkinkan 

adanya penurunan 

antusiasme dari pihak yang 

terlibat  

Kecepatan implementasi Inklusif 

bervariasi dari satu pengaturan 

(setting) ke setting lainnya. 

Kolaborasi yang intens dengan 

pihak-pihak yang terlibat serta 

ulasan secara berkala terhadap 

kecepatan perubahan akan 

membantu dalam menjamin 

keberhasilan  

Sumber daya  Tidak tersedianya sumber 

daya yang tepat atau 

sumber daya ditempatkan 

tidak sesuai dengan 

peruntukannya  

Penyediaan sumber daya yang 

kuat akan membantu terbentuknya 

komitmen dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam 

mengimplementasikan Inklusif. 

Selain itu, sekolah pun harus  

dapat memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia dengan sebaik-
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baiknya  

Komitmen  Komitmen jangka panjang 

untuk terimplementasinya 

pendidikan Inklusif tidak 

dijaga  

Kolaborasi di antara bagian-bagian 

yang terlibat membantu untuk 

tetap terbentuknya komitmen 

jangka panjang. Ketika angggota 

terlibat dalam suatu tindakan, 

maka mereka akan lebih merasa 

memiliki dan berkepentingan 

dengan kesuksesannya  

Staf inti  Anggota staf yang dianggap 

penting bagi keberhasilan 

pendidikan Inklusif kurang 

berkomitmen atau terlalu 

banyak tugas yang dipikul 

Staf inti dianggap sebagai 

pemimpin dan motivator yang 

tugasnya menjamin kolaborasi 

yang setara antar anggota dalam 

komunitas sekolah. Tetapi mereka 

bukan orang yang paling 

bertanggung jawab terhadaap 

keberhasilan implementasi inklusif 

dibanding anggota lainnya  

Orang tua  Orang tua tidak terlibat atau 

tidak berkolaborasi dengan 

sekolah dalam menciptakan 

situasi yang Inklusif  

Orang tua dilibatkan sebagai pihak 

yang dapat memberikan kontribusi 

dan diberikan dorongan sehingga 

pandangan, pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka miliki 

dapat dimanfaatkan dan dihargai  

Kepemimpinan  Pemimpin sekolah terlalu 

mengontrol atau tidak 

mendorong stafnya untuk  

mencapai tujuan-tujuan 

yang lebih tinggi  

Pimpinan sekolah memfasilitasi  

kolaborasi tim kerja, memberi  

dorongan anggota secara 

individual dan menjamin bahwa 

ide-ide mereka teraktualisasi  
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Hubungan  

dengan pihak  

lain  

Pendidikan Inklusif tidak 

melibatkan pihak-pihak lain  

Inklusif dipandang sebagai bagian 

yang terintegrasi dari 

pengembangan sekolah secara 

umum dan hubungan dengan 

berbagai pihak sangatlah penting  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk paket pelatihan berbasis contextual 
learning bagi guru untuk pembelajaran tunarungu di sekolah inklusif.Paket pelatihan ini 
dibuat berdasarkan kebutuhan guru di lapangan yang belum memiliki kemampuan 
tentang pembelajaran tunarungu di sekolah inklusif.Metode yang digunakan Research 
and DevelopmentBorg and Gall, dan untuk pengembangan modul pelatihan digunakan 
Model Pengembangan Instruksional (MPI). Hasil penelitian ini adalah paket pelatihan 
berbasis contextual learninguntuk guru dalam pembelajaran siswa tunarungu, yang 
terdiri dari pedoman untuk instruktur, pedoman untuk peserta, modul 1 tentang 
pendidikan inklusif, modul 2 tentang mengenal anak berkebutuhan khusus, modul 3 
tentang program pembelajaran individual (PPI) dan strategi pembelajaran di sekolah 
inklusif, modul 4 tentang pembelajaran tunarungu di sekolah inklusif,dan dilengkapi 
dengan CD yang berisi materi pelatihan. 
Kata kunci: Paket pelatihan,sekolah inklusif, pembelajaran tunarungu 
 contextual learning 

Abstract 
This study aims to produce a training package based on contextual learning for teacher 
to hearing impairment’s instructional in inclusive settings. This training package is made 
based on the teachers’ needs that do not have any specific competency in teaching 
students with hearing impairment. Borg and Gall’s research and development methods 
were employed in this study with Instructional Development Model as the core method 
in developing the package. The product of this study is a training package based on 
contextual learning for teacher of students with hearing impairment, that contains 
module 1 is about inclusive education, module 2 is about introduction of special 
educational needs children, module 3 is individual educational program and instructional 
strategy or approach for inclusion, module 4 is about teaching instruction for students 
with hearing impairment in inclusive settings. All the material comes with a CD.  
Keywords: a training package, inclusive school, teaching the hearing impairment, 

contextual learning 
 
 
Pendahuluan 
 Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya tidak sekedar memasukan siswa 

berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan formal pada umumnya.Siswa 

berkebutuhan khusus tunarungu merupakan salah satu dari beberapa jenis siswa 

berkebutuhan khusus yang dapat masuk ke dalam sistem pendidikan inklusif.Siswa 
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tunarungu adalah siswa yang mengalami hambatan pendengaran, mulai dari gradasi 

ringan sampai sangat berat.Karakteristik siswa tunarungu berbeda dengan siswa pada 

umumnya, siswa tunarungu memiliki hambatan pendengaran sehingga berdampak 

dalam kemampuan bahasa dan komunikasi. 

Siswa tunarungu yang ada di sekolah inklusif pada umumnya memiliki 

intelegensi rata-rata bahkan ada yang diatas rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa 

siswa tunarungu mampu mengikuti pembelajaran apabila didukung dengan kompetensi 

guru di sekolah inklusif yang mampu memahami karakteristik dan mampu menerapkan 

prinsip-prinsip khusus dalam pembelajaran kepada siswa 

tunarungu.Berdasarkanwawancara dan observasi dalam penelitian pendahuluan 

kepada 5 orang guru di sekolah inklusif, diperoleh temuan bahwa  guru belum 

memahami tentang pendidikan inklusif, guru belum memahami karakteristik siswa 

tunarungu, guru belum membuat program pembelajaran individual untuk siswa 

tunarungu,guru belum menggunakan prinsip-prinsip dan strategi pembelajaran untuk 

siswa tunarungu dan guru belum mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan 

siswa tunarungu dalam proses pembelajaran. 

Ketidakmampuan guru di sekolah inklusif dalam melakukan pembelajaran 

kepada siswa tunarungu tentunya akan berdampak terhadap kualitas hasil belajarnya. 

Untuk itu guru di sekolah inklusif harus diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan 

tentang cara-cara berkomunikasi dengan siswa tunarungu, bagaimana karakteristik 

siswa tunarungu, bagaimana membuat program pembelajaran individual (PPI) bagi 

siswa tunarungu, media dan metode serta prinsip-prinsip pembelajaran yang seperti 

apa yang sesuai dengan karakteristik siswa tunarungu. 

Penelitian yang relevan juga didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di 

Rumania mengenai sikap guru dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif. Penelitian 

ini dilakukan pada 112 guru reguler di sekolah inklusif dengan usia yang berbeda, untuk 

mengidentifikasi hambatan utama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip inklusif 

di sekolah terpadu, menganalisis perbedaan aspek perilaku guru pada sistem 

pendidikan inklusif, serta untuk mengetahui wawasan guru mengenai konsep 

perbedaan konsep pendidikan inklusif dan perbedaan terpadu.Hasil penelitian ini 
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mengungkapkan bahwa sikap guru menuju pendidikan inklusif dapat dibentuk dan 

dikembangkan pada konteks sistem pendidikan inklusif dengan menyediakan pelatihan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka artikel ini akanmembahas tentang, 

Bagaimana mengembangkan kemampuan guru di sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif melalui paket pelatihan berbasis contextual learning? 

 

Metode  
Penelitian ini menggunakan metode research and developmentdari Borg and 

Gall.Penelitian pendahuluan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

dengananalisis deskriptif, kemudian untuk tahap pengembangannyadengan mengikuti 

langkah-langkah dalam model pengembangan instruksional (MPI). 

 

Hasil Penelitian 
Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu guru belum memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang karakteristik dan pembelajaran untuk siswa tunarungu.Sementara 

pelatihan-pelatihan yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan guru-

guru di sekolah inklusif. 

Berdasarkan temuan dari penelitian pendahuluan, dikembangkan paket pelatihan 

dengan mengikuti langkah-langkah dalam MPI untuk desain pembelajaran dalam modul 

pelatihan yang dibuat, yaitu 1.Identifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan 

instruksional umum (TIU), 2.Melakukan analisis instruksional, 3.Mengidentifikasi 

perilaku dan karakteristik awal dari guru,4.Menulis tujuan instruksional khusus (TIK) 

berdasarkan tujuan pembelajaran umum yang dirumuskan dengan kalimat yang jelas, 

5.Mengembangkan tes acuan patokan berdasarkan tujuan pem-belajaran khusus 

yang telah ditulis, 6.Mengembangkan strategi pembelajaran dalam paket modul dan 

pelatihan yaitu menggunakan strategi berupa pembelajaran kontekstual agar kondisi 

dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, 7.Mengembangkan bahan 

instruksional, terkait dengan model yang akan dikembangkan yaitu paket pelatihan 

berbasis contextual learning bagi guru untuk pembelajaran tunarungu, 8.Menyusun 

desain dan melaksanakan evaluasi formatif dalam bentuk uji ahli (ahli materi desain 
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instruksional, ahli materi ketunarunguan, dan ahli bahasa), uji one to one, uji 

kelompok kecil, dan uji lapangan. 

Untuk mengetahui efektifitas produk dilakukan uji ahli yaitu ahli bahasa, ahli 

desain instruksional, ahli materi ketunarunguan, uji one to one kepada 3 orang guru 

yang mengajar siswa tunarungu di sekolah inklusif, uji kelompok kecil kepada 11 guru di 

sekolah inklusif yang dikelasnya terdapat siswa tunarungu, dan uji lapangan selama 3 

hari kepada 27 guru di sekolah inklusif yang terdapat siswa tunarungu, yang ada pada 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. 

Berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan kepada 27 peserta pelatihan 

paket pelatihan pembelajaran tunarungu di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

diperoleh hasil yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
harga thit= 16,412, di mana harga sig.(2 - tailed) < 0,005 berarti tolak Ho pada α= 0,05, 

maka rata-rata skor post-test dan skor pre-test berbeda secara signifikan. 

 Berdasarkan intepretasi hasil uji t di atas, maka dari hasil uji lapangan dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa penerapan paket pelatihan pembelajaran tunarungu 

berbasis contextual learning bagi guru di sekolah  penyelenggaran pendidikan inklusif 

memberikan pencapaian hasil belajar yang lebih tinggi setelah diberikan pelatihan 

dengan menggunakan modul pelatihan pembelajaran tunarungu. Berdasarkan hasil pre 

test dan post test dalam uji lapangan dapat dikatakan bahwa kemampuan guru di 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dikembangkan melalui pelatihan 

berbasis contextual learning. 

Keunggulan dari produk paket pelatihan pembelajaran tunarungu ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Paket pelatihan pembelajaran tunarungu berbasis contextual learning dirancang 

dan dikembangkan untuk tiga hari pelatihan, dengan mengacu pada 

karakteristik kompetensi guru di sekolah inklusif terkait dengan pembelajaran 

kepada siswa tunarungu. 

2. Paket pelatihan pembelajaran tunarungu didesain dan dikembangkan dengan 

pendekatan system yang mengacu pada  Model Pengembangan Instruksional 

(MPI). 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	  107	  
	  

3. Paket pelatihan pembelajaran tunarungu dirancang berdasarkan analisis 

kebutuhan dan dikemas dalam bentuk pembelajaran yang aktif, dengan 

mengkolaborasikan beberapa metode, strategi pembelajaran dengan 

pendekatan contextual learning. 

4. Paket pelatihan ini dirancang dan dikembangkan mengacu pada kompetensi-

kompetensi khusus yang akan dicapai oleh peserta pelatihan setelah mengikuti 

pelatihan. 

5. Sasaran pelatihan dalam pengembangan paket pelatihan ini adalah guru yang 

mengajar siswa tunarungu di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan 

jumlah maksimal 30 orang.  

6. Paket pelatihan pembelajaran tunarungu ini dirancang dan dikembangkan 

berdasarkan karakteristik tugas-tugas perkembangan orang dewasa (usia 30 – 

60 tahun). 

7. Media pembelajaran yang digunakan dalam paket pelatihan pembelajaran 

tunarungu ini berupa media presentasi power point  dengan menggunakan LCD 

proyektor. 

8. Metode pembelajaran dalam paket pelatihan pembelajaran tunarungu ini adalah 

dengan mengvariasikan beberapa metode. 

9. Bahan belajar yang dikembangkan dalam paket pelatihan ini berupa modul 

pelatihan yang digunakan saat pelatihan berlangsung, yang dirancang dan 

dikembangkan secara sistematis, dilengkapi dengan tugas mandiri dan studi 

kasus serta soal-soal latihan. 

10. Paket pelatihan pembelajaran tunarungu ini dilengkapi dengan pedoman untuk 

instruktur dan pedoman untuk peserta. 

11. Dalam melaksanakan uji lapangan terhadap paket pelatihan ini selalu dilakukan 

evaluasi, baik sebelum pelatihan, saat proses pelatihan berlangsung dan 

setelah pelatihan. 

 

Pembahasan 
Berdasarkan temuan penelitian maka pembahasan hasil penelitian ini akan 

dijabarkan sebagai berikut: 
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Guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum memahami tentang 

pembelajaran untuk siswa tunarungu, disebabkan guru-guru yang tersebut tidak 

memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, dan kurikulum di LPTK tidak memuat 

tentang pendidikan inklusif secara khusus dalam mata kuliah tertentu, misalnya mata 

kuliah dasar kependidikan (MKDK).Ketidakmampuan guru dalam melakukan 

pembelajaran kepada siswa tunarungu berakibat kepada hasil belajar siswa tunarungu 

yang rendah dan tidak optimal. 

Untuk mengatasi kemampuan guru di sekolah inklusif maka perlu dikembangkan 

paket pelatihan pembelajaran tunarungu yang berbasis contextual learning.Pelatihan 

yang diselengggarakan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik guru di 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.Hal ini sesuai dengan konsep bahwa 

pelatihan adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya agar 

tercipta pengetahuan serta keterampilan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja 

dalam hal tertentu. Sumber daya yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah guru 

reguler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kualitas kinerja yang ingin 

dibangun adalah dalam hal melakukan pembelajaran bagi siswa tunarungu. 

Sedangkan tambahan pengetahuan serta keterampilan yang diharapkan dapat 

dikuasai adalah dalam hal keinklusifan, anak berkebutuhan khusus, program 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana membelajarkan serta 

berkomunikasi dengan siswa tunarungu. 

Kebutuhan pembelajaran ini dirancang secara sistematis melalui tahapan 

penelitian pada rangkaian kegiatan prapengembangan, dan dengan seperangkat 

instrumen yang sudah tervalidasi. Sehingga didapatlah poin-poin yang dapat 

mengakomodasi kebutuhan guru reguler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.  

Pelatihan yang diselenggarakan untuk guru di sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif harus didukung dengan bahan belajar yang sesuai dengan 

karakteristik guru.Bahan belajar tersebut adalah berupa modul pelatihan. Modul dipilih 

karena merupakan bahan ajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan 

kurikulum tertentu dan dikemas dalam satuan pembelajaran terkecil dan 

memungkinkan untuk dipelajari dalam kurun waktu tertentu.Fungsi modul sebagai 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	  109	  
	  

bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran peserta adalah agar 

peserta didik dapat belajar lebih terarah dan sistematis. 

Paket pelatihan yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan pendekatan 

contextual learning, yaitu proses pembelajaran yang relevan atau memiliki kaitan 

langsung dengan kenyataan di lapangan.Dalam paket pelatihan ini mulai dari cakupan 

bahan ajar yang diberikan, proses pelaksanaan kegiatan pelatihan, sampai kepada 

bentuk tata ruang pelatihan disesuaikan dengan kondisi pembelajaran bagi siswa 

tunarungu di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Hal ini dilakukan karena 

pendekatan kontekstual sesuai digunakan dalam pembelajaran bagi orang dewasa 

serta memiliki kemudahan dalam penyerapan makna dan nilai-nilai yang didapat 

selama kegiatan belajar. Sehingga melalui metodecontextual learning, peningkatan 

kualitas guru setelah mengikuti kegiatan pelatihan dapat benar-benar terealisasi. 

 

Simpulan 
Simpulan dalam penelitian ini adalah: pertama,bahwaguru di sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif belum memiliki kemampuan dalam pembelajaran 

kepada siswa tunarungu. Kedua, untuk mengatasi permasalahan guru tersebut 

dikembangkanlah paket pelatihan, yang terdiri dari tigamodel yaitu: model konseptual, 

model prosedural dan model fisikal. Ketiga, hasil ujicoba efektifitas, efisiensi dan daya 

tarik menunjukkan bahwa kemampuan guru di sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif dapat dikembangkan melalui paket pelatihan berbasis contextual learningsecara 

efektif, efisien dan menarik. 
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MODEL PEMBELAJARAN TERMEDIASI DALAM MEMBACA PERMULAAN  
BAGI ANAK TUNAGRAHITA 
Oleh : DR. Endang Rochyadi,M.Pd 

 
A. Kerangka Teori 

 

       Pembelajaran membaca yang didasarkan kepada kesadaran linguistik dan kesadaran 

persepsi visual merupakan keterpautan antara yang diprasyaratkan dan yang akan dipelajari 

kemudian yaitu membaca. Tujuan utamanya adalah mendekatkan jarak dan kebermaknaan 

dalam belajar.Proses untuk mendekatkan makna akan terjadi apabila adanya interaksi yang 

dibangun dan diciptakan melalui perantara orang dewasa. Dalam sebuah instsitusi seperti 

sekolah, orang dewasa yang membangun interaksi itu adalah guru. Interaksi antara guru dan 

siswa, merupakan wahana penting yang akan membangun terjadinya sebuah perkembangan 

pada diri siswa.  Apabila ditelusuri, pembelajaran yang didasarkan kepada kesadaran 

linguistik dan persepsi visual pada dasarnya dilandasi oleh teori konstruktivisme, khususnya 

yang digagas Vygotsky dalam Suprayekti (2004: 4.14) mengemukakan bahwa;  ”teori 

konstruktivisme dalam pendidikan terutama berkembang dari hasil pikiran Vygotsky yang 

mengemukakan bahwa siswa mengkontruksi pengetahuan atau menciptakan makna sebagai 

hasil dari pemikiran dan interaksinya dalam kontek sosial. Konstruktivisme merupakan teori 

tentang belajar, teori tentang penciptaan makna”. 

        Vygotsky dalam teorinya mengemukakan bahwa, proses belajar  merupakan bagian 

integral dari aktivitas interaksi, dimana persepsi dan aktivitas berjalan simultan secara 

dialogis. Belajar menurut Vygotsky merupakan proses penciptaan makna dan merupakan 

hasil pemikiran seseorang melalui proses interaksi. Pengetahuan yang diperoleh tidak dapat 

dilepaskan dari aktivitas sosial dimana pengetahuan dikonstruksi.  

Merujuk kepada pernyataan tersebut dapat disimpulan bahwa pengetahuan dan 

perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar diri individu itu 

sendiri. Artinya dalam mengkonstruksi pengetahuan, peran interaksi yang mendorong individu 

belajar untuk mengkontruksi pengetahuannya menjadi fukus perhatian dalam pandangan 

Vygotsky.  

          Konsep penting dari teori Lav Vygotsky tentang perkembangan kognitif dalam teori 

belajar dan pembelajaran adalah hukum genetik tentang perkembangan, zona perkembangan 

proksimal dan mediasi.  

1) Hukum Genetik Tentang Perkembangan(genetic law of development)  
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      Menurut Vygotsky, kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melalui 

dua tataran, yaitu tataran sosial tempat dimana orang membentuk lingkungan sosialnya 

(intermental), dan kedua tataran psikologis  dalam diri orang yang bersangkutan 

(intramental). Pandangan dari teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial 

sebagai faktor primer dan konstitusi terhadap pembentukkan pengetahuan dan 

perkembangan kognitif seseorang. Sementara fungsi intramental dipandang sebagai 

derivasi atau turunan yang tumbuh melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-

proses sosial tersebut.    

2) Zona Perkembangan Proksimal(zone of proximal development) 

      Salah  satu  gagasan penting dariVigotskyberkaitan  dengan  teorinya tentang zona 

perkembangan proksimal (zone of proximal development), yaitu ”wilayah di antara tingkat 

perkembangan saat ini yang ditentukan oleh kemampuan dalam menyelesaikan secara 

mandiri dengan tingkat perkemba-ngan yang dapat dicapai” (Woolfolk, 2009 :75). Vygotsky 

memandang bahwa anak akan jauh lebih berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. 

Dalam pandangan Vygotsky, perkembangan kemampuan seseoarang dibedakan dalam 

dua tingkatan yaitu, tingkat perkembangan aktual (actual development) dan tingkat 

perkembangan potensial (potencial development). Tingkat  perkembangan aktual tampak 

dari kemampuan seeorang untuk menyelesai-kan tugas-tugasnya secara mandiri tanpa 

bantuan orang lain, sedangkan tingkat kemampuan potensial tampak dari kemapuan 

seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau memecahkan masalahnya ketika di 

bawah bimbingan orang dewasa. Jarak antara keduanya itulah yang dimaksud dengan 

zona perkembangan proksimal (Zone proximal developmen).  

     Vygotsky meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui percakapan atau 

interaksi antara anak dengan orang dewasa dimana orang dewasa (guru) berperan sebagai 

pemandu dan mengajar, memberi informasi dan dukungan yang dibutuhkkan agar anak 

tumbuh secara intelektual. Jadi anak tidak sendirian untuk mencari dan menemukan 

sesuatu yang baru. Penemuan ini diperantarai oleh orang dewasa (guru). Berkenaan 

dengan hal ini Woolfolk (2009, 82) menjelaskan ”bantuan orang dewasa untuk menggiring 

kepada kemampuan yang belum dikuasai anak itu disebut Mediated learning”. Dengan 

demikian dapat diartikan mediated learning merupakan cara di dalam mendekatkan 

perkembangan aktual kepada perkembangan potensial yang harus dibangun pada wilayah 

zona perkembangan proksimal aktual. Sebagaimana yang dikatakan penulis  

3) Mediasi(mediated learning) 
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Mediated learning dapat diartikan sebagai bantuan dalam belajar yang diberikan orang 

dewasa. Istilah itu oleh Jarome Brunner dalam Woolfolk (2009) disebut scaffolding  yang 

diibaratkan sebuah ”penopang dimana penopang itu merupakan cara atau alat sebagai 

bentuk upaya orang dewasa di dalam memberi bantuan”. Pengertian itu menunjuk kepada 

suatu pemahaman dalam proses belajar dimana  anak-anak memerlukan bantuan atau 

partisifasi terbimbing dalam rangka membangun pemahamannya yang secara berangsur-

angsur anak melakukan sendiri untuk kemudian dilepaskan sehingga mereka dapat 

mengatasi masalahnya atau tugas-tugasnya tanpa bantuan orang lain.  Dari penjelasan di 

atas, makna dan keterakitan antara mediated learning dan scaffolding menjadi satu 

kesatuan dari sebauh bantuan yaitu mediated 

learing merupakan bantuan strategis ditahap-tahap 

awal belajar, yang sedikit demi sedikit dihilangkan 

ketika anak mulai menampakkan untuk melakukan 

secara mendiri dan scaffolding merupakan bentuk 

dari bantuan tersebut atau sebagai  teknik dalam 

proses bantuan dalam mengubah level dukungan 

misalnya; bantuan dengan memberi contoh, 

menyajikan gambar, menunjukkan langkah-langkah 

yang harus ditempuh untuk memudahkan tugas-

tugasnya dll  (Karvov dalam Woolfolk 2009: 83). 

Proses pembelajaran pada zone of proximal 

development yang dimaksud dapat divisualisasikan seperti pada gambar 2.1  

B. Implikasi Teori Belajar Vigotsky dalamPembelajaran Membaca  

          Merujuk kepada kerangka model yang melibatkan aspek kesadaran linguistik dan 

kesadaran persepsi visual diasumsikan bahwa, membaca merupakan proses sensoris, yang 

mana  isyarat dan rangsangan itu masuk melalui indra. Indra yang dianggap paling esensial 

dalam mendukung kearah kemampuan membaca adalah persepsi visual dan auditori. 

Faktanya, setiap lambang memiliki bunyi yang berbeda, dan perbedaan bunyi tersebut 

dibedakan atas dasar adanya perbedaan bentuk dari lambang tersebut. Bentuk dari lambang 

bahasa akan ditransfer ke otak melalui indra visual. Sementara bunyi dari setiap bentuk akan 

ditransfer melaluiindra auditori. Bunyi dan lambang yang ditransfer ke otak pada dasarnya 

diproses melalui tata kerja yang sama, namun diolah pada tempat yang berbeda. Proses 

visualisasi dalam membaca ini penting dalam kaitan memahami lambang bahasa. Oleh 

MEDIATED	  LEARNING

SCAFFOLDING
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karena itu kesadaran persepsi visual menjadi prasyarat penting dalam kesiapan membaca 

seseorang. Aspek kesadaran visual yang dimaksud mencakup; kemampuan melakukan 

diskriminasi (visual discrimination), pemahamaan terhadap ruang (visual-spasial), latar dan 

obyek (vigure end ground), dan kemampuan mengingat secara visual (visual-memory) 

semua aspek ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Sementara proses auditoris akan memberi dukungan terhadap kesadaran akan 

bunyi bahasa. Oleh karena itu kesadaran linguistik memiliki tempat yang kuat  sebagai 

prasyarat mendasar dalam membaca. Kesadaran linguistik berkaitan dengan bunyi bahasa 

yang lazim dikelompokkan dalam aspek; fonem, morfem, semantik dan sintaksis. Kegagalan 

pada salah satu dari kedua aspek pada fungsi sensori tadi akan memberi resiko tinggi 

terhadap kegagalan membaca. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis meyakini kedua 

modalitas ini merupakan prasayarat mendasar dalam mendukung keterampilan membaca. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka perpaduan kedua pendekatan dalam membaca 

permulaan ini menjadi salah satu kerangka  dalam penyusunan model ini. Dasarnya adalah 

model pembelajaran yang dikembangkan hendaknya melibatkan kedua aspek tersebut 

dalam keseluruhan proses pembelajaran membaca permulaan.  

            Pertimbangan lain berkaitan dengan masalah membaca, adalah bahan ajar atau materi. 

Secara didaktis-psikologis, apa yang diajarkan hendaknya dipahami anak. Disadari bahwa 

dalam proses membaca anak akan dihadapkan pada simbol bahasa yang sifatnya abstrak. 

Oleh karena itu, untuk mendekatkan pemahaman terhadap simbol bahasa, maka simbol-

simbol itu harus dikaitkan pada pamahaman anak. untuk dapat dipahami maka materi yang 

disajikan berupa kalimat-kalimat bermakna bagi anak yang digali dari pengalaman bahasa 

anak (language exsperient approach). 

Dilihat dari struktur bahasa, kalimat merupakan struktur bahasa yang akan memberi makna 

secara lengkap. Terkait dengan penyajian materi membaca dalam bentuk kalimat, maka 

metode yang cocok adalah kupas rangkai. Metode kupas rangkai pada dasarnya didasarkan 

pada teori Gestalt. Gestalt  memandang bahwa seseorang akan mempersepsi sesuatu secara 

keseluruhan. Menurut Gestal dalam Hergenhahn and Olson (2008: 282) ”keseluruhan itu 

berbeda dari penjumlahan bagian-bagiannya ”atau” membagi-bagi berarti mendistorsi” . Lebih 

lanjut penulis buku itu memberikan ilustrasi bahwa ”seseorang tidak akan dapat melihat  

Mona Lisa dengan melihat tangan kirinya terlebih dahulu, lalu tangan kanan, hidung, mata 

dan bibirnya, kemudian menyatukan semua kompunen itu”.  Implikasi dari teori Gestal 

kemudian diaplikasikan dalam pelajaran membaca dengan cara menyajikan kalimat, 
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sementara unsur-unsur pada kalimat akan dikonstruksi kemudian oleh anak. Berkenaan 

dengan teori itu maka muncul metode kupas rangkai yaitu suatu cara di dalam pemebelajaran 

membaca permulaan dimana struktur kalimat disajikan secara utuh untuk kemudian dikupas 

menjadi kata, suku kata kemudian huruf  selanjutnya dirangkai kembali menjadi kalimat.    

             Keseluruhan tahapan dari proses membaca yang digambarkan di atas selanjutnya 

merujuk kepada teori Vygotsky, tentang zona perkembangan proksimal, mediated learning 

dan scaffolding yang semuanya berakar pada cara pandang konstruktivisme sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya. Pandangan konstruktivisme dalam belajar yang dimaksud mengacu 

kepada teori yang digagasan Vygotsky. Oleh karena itu model pembelajaran yang akan 

dikembang-kan prosesnya  didudukkan  pada wilayah zone perkembangan proksimal.  

             Sebagaimana telah disinggung di atas, model pembelajaran membaca yang didasarkan 

kepada kesadaran linguistik dan kesadaran persepsi visual yang akan dikembangkan memiliki 

tiga tahapan. Apabila seluruh tahapan membaca didudukkan dalam zona perkembangan 

proksimal maka pada setiap tahapannya memiliki rangkaian tugas yang harus diselesaikan 

siswa secara mandiri melalui bantuan guru. Dengan demikian, bagian terpenting dari setiap 

tahapan proses pembelajaran membaca adalah menarik perkembangan kemampuan 

membaca dalam kontek aktual yaitu suatu  tahapan membaca yang telah dimiliki (ahead of 

development) ke tahap perkembangan di atasnya yaitu perkembangan potensial (leads 

development). Cara ini dapat dilakukan jika keseleuruh proses pembelajaran membaca 

diupayakan dalam mendekatkan perkembangan aktual kepada perkembangan potensial yaitu 

pada wilayah zona perkembangan proksimal. Implikasi dari teori Vygotsky dalam 

pembelajaran membaca pada dasarnya  mendekatkan antara perkembangan (membaca) 

aktual ke perkembangan membaca potensial. Artinya; proses pembelajaran harus dilakukan 

secara termediasi (mediated learning). Untuk memberi gambaran  dari   pemetaan model  

pembelajaran  membaca  secara  termediasi  dalam wilayah zona perkemba-ngan proksimal 

dapat divisualisasikan sebagai berikut :   

Belajar pada dasarnya merupa kan wahana 

dalam mengkons truksi perkembangan kemam-

puan atau pengetahuan dari yang sudah dikuasai 

menuju kepada pemahaman atau pengetahuan 

yang ada pada peringkat di atasnya 

(pengetahuan baru).Vygotsky meyakini 

bahwaperkem-bangan itu terbentuk sejalan 

MATERI	  MEMBACA PENGUASAAN	  PRASYARAT KEMAMPUAN	  MEMBACA

PENGUASAAN	  PRASYARATMATERI	  	  MEMBACA KEMAMPUAN	  MEMBACA

PROSES	  BELAJAR	  MEMBACA	  
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dengan interaksi individu dengan lingkung-an budayanya. Dalam kontek persekolahan 

peran itu akan dikendalikan atau atas adanya dukungan guru, akan tetapi secara 

perlahanlahan guru melepaskannya, ketika individu itu menampakkan kemampuannya 

secara sendiri. Kemampuan individu melakukannya secara mandiri itulah sesungguhnya 

perkembangan. Jadi tidak datang dengan sendirinya dilakukan individu sebagaimana yang 

diyakini Piaget lingkungan (sosial) itulah yang dikendalikan individu sejalan dengan 

perkembangan kognitifnya.      

           Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa model pembelajaran membaca yang 

dikembangkan ditempuh dalam tiga tahapan  yaitu; tahap penyusunan bahan ajar (materi), 

tahap kesiapan membaca, dan tahapan membaca. Ketiga tahan itu merupakan satu 

kesatuan secara utuh yang  diaktualisasikan dalam kontek mediated learning yaitu, suatu 

proses pembelajaran yang diperantarai melalui partisifasi atau  bantuan /dukungan orang 

dewasa (scooffolding) yang dilakukan pada wilayah zona perkembangan proksimal.  

C. Implementasi  Dalam Pembelajaran  

          Makna implementasi pembelajaran yang dimaksud adalah proses penerapan 

kurikulum dalam bentuk pembelajaran.. Dalam operasionalnya, ada tiga pendekatan yang 

dapat digunakan dalam implementasi kurikulum. yakni ”pendekatan fidelity perspective, 

mutual adaption dan enactment curriculum(Jacksondalam; Hamalik,2006:8-9)”.   

Fidelity   perspective,  dalam  pendekatan  ini,   pelaksana  kurikulum   di sekolah lebih sesuai 

dengan disain yang telah ditetapkan secara standar. Sedangkan  mutual adaptation ditandai 

dengan adanya penyesuaian-penyesuain berdasarkan kondisi riel sesuai kebutuhan, 

dasarnya adalah fakta secara empirik bahwakurikulum tidak pernahbenar-benar dapat 

diimplementasikan sesuai rencana sehingga perlu adanya penyesuian. Enactment 

curriculum, dalam implementasinya ditandai dengan adanya upaya untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan kurikulum. Rencana kurikulum tidak dipandang sebagai produk, melainkan 

sebagai proses yang berkembang. Dalam perspektif enactment curriculum, kurikulum 

sebagai proses akan tumbuh dan berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa 

terutama dalam membentuk kemampuan berfikir dan bertindak. Pendekatan yang terakhir 

ini nampaknya sejalan dengan teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal.  

       Pertimbangan lain dari model pembelajaran membaca termediasi ini  berkenaan dengan 

kebermaknaan bahan ajar, yaitu ”suatu pendekatan pembelajaran membaca yang 

mempertautkan pembelajaran membaca dengan pengalaman bahasa anak (language 
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Experience Approch) Pengalaman bahasa anak digali dan dijadikan materi dalam 

membaca” Eisenheur.(2009:14). Sejalan dengan Phyllis E. Huff, (1988) dalam Wurr.J 

Andrian (2002: 32) mendefinikan ”suatu pendekatan dalam pengajaran membaca yang 

melibatkan kegiatan menyimak, berbicara, dan membaca merupakan cermin dari 

pengalaman berbahasa anak”.  

Implementasi model pembelajaran termediasi dalam membaca di bagi dalam tiga komponen 

kegiatan yaitu; pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.”. Secara oprasional prosesnya 

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip  pemebelajaran  termediasi(mediated learning) yang 

dikemukakan Woolfolk (2009) sebegai berikut:   

”(1).procedural Facilitator yaitu perancah utuk membarikan bantuan berupa contoh. Guru 
mendorong siswa dengan menggunakan kata-kata (siapa, apa, dimana, kenapa), (2) thinking 
out lound (guru menunjukkan kepada siswa sebagai revisi atas pilihan yang dibuat siswa 
dalam menyelesaikan masalahnya), (3) anticipating difficultisareas (guru mengantisifasi 
bagian yang sulit selama fase pemberian contoh ketika siswa mengalami kesulitan untuk 
kemudian dibimbing hingga tugasnya dapat diselesaikan,(4) providing prompt cue 
cards(memfasilitasi melalui media (kartu-kartu gambar) sebagai acuan siswa atas 
pekerjaannya), (5) regulating the difficulty  (memberi contoh setengah jadi (sebagai bentuk 
bantuan) dan meminta siswa menyelesaikan-nya), (6) providing half-done exsample 
(memberi contoh setengah jadi (sebagai bentuk bantuan) dan meminta siswa 
menyelesaikannya), (7) reciprocal teaching (merotasi peran dimana guru memberi dukungan 
kepada siswa ketika siswa dapat menuntaskan tugasnya secara mandiri)” 

         Merujuk kepada strategi implementasi pembelajaran yang dikemukakan di atas maka 

tahapan-tahapan itu dapat dipertautkan dan dikembangkan pada ketiga tahapan 

pembelajara membaca seperti pada tabel 1 berikut:   

 
Tabel :1. Pengembangan Pelaksanaan Pembelajaran Termediasi 

N TAHAPAN AKTIVITAS 
1. PENDAHULUAN Merupakan pengkondisian awal dalam mengarah kan siswa pada awal 

pembelajaran. yaitu mengkon disikan pada suasana kondusif dan 
menumbuhkan sikap empati pada siswa dan melakukan apersepsi. 
Peran dialog menjadi sangat penting 

2 KEGIATAN INTI Merupakan kegiantan pokok untuk membentuk kemampuan siswa 
yang diawali melalui proses dialog dalam menciptakan hubungan 
secara bermakna antara pengalaman sebelumnya dengan target yang 
diharap- kan. Langkah; eksplorasi; yang di dalamnya terakumulasi 
aktivitas ; di dalam memberi penjelasan sebagai perancah dalam 
memberikan bantuan (proce dural facilitator), memberi contoh,  
mendorong, dan merevisi atas hambatan yang belum dapat diselesai-
kan secara terbimbing (Thinking out lound) yang sekaligus 
mengantisifasi bagian yang dianggap sulit atas kesulitan yang 
dihadapi (anticipating difficultis areas).Aplikasi : meningkatkan 
keterlibatan secara interaktif dan bermakna melalui penugasan dan 
tuntunan secara interaktif antara guru-siswa di dalam meningkatkan 
kebermaknaan dan penemuan pemahaman baru. Dalam kontek ini 
aktivitas itu berakumulasi di dalam  mengantisifasi bagian-bagian yang 
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dianggap sulit, memfasilitasi kegiatan dengan media yang tepat 
(providing prompt cue cards), secara dialogis (penjelasan), meregulasi 
kesulitan dimana tugas-tugas diintroduksi sejak awal dengan tugas 
yang sederhana untuk kemudian sedikit demi sedikit ditingkatkan 
kompleksitas nya (regulating the difficulty),  disertai contoh setengah 
jadi (sebagai bentuk bantuan) dan meminta siswa menyelesaikannya 
pada tingkat yang lebih tinggi (providing half-done excample) dan 
melakukan dukungan kepada siswa ketika siswa dapat menuntaskan 
tugasnya secara mandiri (reciprocal teaching) sehingg menemukan 
pemahaman baru. 

3 PENUTUP Merupakan kegiatan akhir sebagai penutup yang di dalamnya 
terkandung penilaian hasil belajar dan tindak lanjut untuk dijadikan 
perbaiakan proses selanjutnya 

 
 

D. Evaluasi Pembelajaran 

  Evaluasi pembelajaran membaca mencakup, evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar. 

Evaluasi proses merupakan penilaian terhadap upaya yang terjadi ketika  proses 

pembelajaran antara guru dan siswa, jadi bukan hasil atau produk melainkan rankaian 

kegiatan. Kedua evaluasi hasil, evaluasi ini merupakan penilaian terhadap hasil belajar yang 

dicapai siswa setelah proses pembelajaran selesai dilakukan. Evaluasi hasil belajar ini pada 

dasarnya merupakan dampak dari evaluasi proses.  

     Untuk melihat apakah penilaian aspek hasil belajar, proses belajar atau keduanya guru 

hendaknya mengetahuai bentuk asesmen yang digunakan. Secara garis besar, asesmen 

yang digunakan dapat dibedakan dalam bentuk achievement assessment, asesmen kinerja 

dan fortofolio. Achievement assessment pada dasarnya lebih menekankan pada hasil belajar 

siswa yang umumnya dilakukan dalam bentuk tes. Sementara asesmen kinerja dan fortofolio 

lebih menekankan pada penilaian apa yang dapat dikerjakan siswa dalam bentuk kinerja atau 

karya pada periode tertentu.  Kedua hasil asesmen ini digunakan untuk melengkapi hasil tes 

yang berkaitan dengan kemampuan membaca. 

F. Prosedur Model Pembelajaran Membaca  

           Secara garis besar model pembelajaran membaca ini, ditempuh dalam tiga  tahapan. 

Pertama; yaitu menyusun bahan ajar (materi), yang digali dari pengalaman bahasa anak. 

Cara ini digunakan sebagai upaya untuk mendekatkan suasana psikologis anak dalam belajar 

secara bermakna. Proses penyusunan ini ditempuh dalam dua cara, pertama; pengalaman 

bahasa yang digali dalam situasi ril yaitu,  suasana yang terjadi di lingkungan sekolah. Kedua 

dialog yang digali melalui media dengan topik-topik tertentu (misalnya; belajar, bermaian,  

keluarga dll). Secara garis besar penyusunan bahan ajar ini dilakukan dengan langkah-
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langkah; (1) merekam dan mengidentifikasi kosa kata/kalimat, (2) menganalisis kosa-

kata/kalimat, dan (2) menetapkan dan menuntukan skala prioritas bahan ajar   

Tahap kedua; yaitu melatih penguasaan prasyarat membaca yang berkaitan dengan 

penguasaan kesadaran linguistik dan kesadaran persepsi visual yang didasarkan kepada 

modalitas awal siswa (pengetahuan aktual) yang digali melalui asesmen dengan instrumen 

yang telah disiapkan sebelumnya. Pengetahuan aktual kedua aspek ini dilakukan secara 

individual dengan langkah-langkah ; (1) melakukan diskriminasi (bunyi-bentuk), (2) Meregulasi 

kesulitan, (3) memberi bantuan melalui contoh (4) memberi dukungan ketika akan 

menuntaskan tugasnya (5) membimbing dengan melepaskannya untuk menyelesaikan secara 

mandiri.  

Tahap ketiga; pembelajaran membaca, proses pembelajaran membaca dilakukan dengan 

metode kupas rangkai kalimat. Proses penyajiannya dilakukan dengan cara; penyajian 

kalimat secara utuh, kemudian melakukan kupas rangkai. Secara garis besar langkah-

langkah adalah: (1) menyajikan gambar dan kalimat (2) membaca kalimat sesuai pola kupas 

rangkai (3) meregulasi kesulitan dan memberi bantuan, (4) perubahan strategi dengan 

melakukan reposisi suku-kata, (c) membimbing siswa untuk menemukan kata baru, (5) 

memberi dukungan disaat siswa  menyelesaikan tugasnya secara mandiri.  

 Mengadopsi pada prinsip-prinsip pembelajaran termediasi (mediated learning) melalui strategi 

scaffolding dalam belajar yang dirujuk dari Woolfolk (2009:83), keseluruhan model 

pembelajaran membaca termediasi yang penulis kembangkan dapat divisualisasikan seperti 

terlihat pada bagan berikut:    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Melakukan	  dialog	  
2.Merekam	  haisl dialig
3.	  Mengidentifikasi katadan

kalimat
4.	  Menyusundanmengamalisis

kalimat
5.	  Menetapkanprioritasbahan

ajar	  (materi )

1.Melakukan	  dialog	  
2.Menyajikan	  gambar dan pias kalimat
3.	  Memberi contoh kupas ranfkai
4.	  Memberi tugas membaca
5.	  Membari bantuan
7.	  Mereposisi bunyi
8.	  Menemukankalimatbaru

1. Melakukandialog
2. Menyajikangambar
3. Memberi contoh
4. Memberi tugas
5. Memberi bantuan
6. Melakukanpenegasan

MEMBACA	  KALIMAT	  
SEDERHANA

MELAKUKAN	  
REPOSIS	  BUNYI	  

MENEMUKAN
KALIMAT	  BARU	  

LANGKAH-‐LANGKAH	  : LANGKAH-‐LANGKAH	  :

KOSA	  KATA

KALIMAT	  SEDERHANA

ASESMEN	  

A.	  KESADARAN	  FONEM
-‐Bunyi huruf pada kata

-‐Bunyi suku-‐kata padakata
-‐Jumlah bunyi pada kata
B.	  MEMAHAMI	  CERITERA
C.	  KESADARN	  VISUAL
-‐ Diskriminasi bentuk

-‐Visual	  memori

LANGKAH-‐LANGKAH	  :

ASESMEN	   ASESMEN	  

LEAD	  DEVELOPMENTAHEAD	  DEVELOPMENT

BAGAN. 4.  PEMBELAJARAN  MEMBACA PADA ZONA PERKEMBANGAN PROKSIMAL  Bagan : MODEL PEMBELAJARAN TERMEDIASI DALAM KERANGKA ZONA PERKEMBANAGAN PROSIMAL  
              (temuan yang dikembangkan E.Rochyadi : 2010)  
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PENGGUNAAN FILM PENDEK UNTUK MENINGKATKAN  
KETERAMPILAN MENGARANG  

PADA ANAK TUNARUNGU  
Argiasri Mustika 

 

ABSTRAK 
Bahasanya yang disebabkan dari kurang berfungsinya alat pendengaran sebagai salah 

satu bagian atau alat penting dalam pembelajaran bahasa, sedangkan bahasa dijadikan 

sebagai tolak ukur kemampuan seseorang dalam pengusaan ilmu. Dari hasil penelitian 

sebelumnya, penulis menemukan bahwa anak tunarungu memiliki hambatan dalam 

perkembangan bahasa terutama dalam mengarang reproduksi yang merupakan tahap 

perkembangan bahasa yang dikuasai paling akhir oleh manusia. Ekperimen terhadap 

anak tunarungu yang duduk di kelas 2 SLTP yang sebagai prasyaratnya adalah telah 

dapat membaca. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan metode 

single subjek dan dengan desain A- B- A, yaitu A-1 (Baseline 1), B (Intervensi), A-2 

(Baseline 2). Hasil penelitian ini sesuai dengan pertanyaan dan asumsi dasar, dapat 

lihat dari data yang dikumpulkan peneliti, subjek mengalami peningkatan pada 

keterampilan mengarang reproduksinya, pada data terlihat dari perbedaan antara 

baseline- 1 dengan baseline- 2, namun secara nyata dapat dilihat dari lembar kerja 

siswa.  

 
PENDAHULUAN 

Kemampuan bahasa meliputi empat tahap seperti yang dikemukakan oleh Tarigan 

(1994:2) adalah sebagai berikut 1. Keterampilan menyimak (listening skills), 2. 

Keterampilan bicara (speaking skills), 3. Keterampilan membaca (reading skills), 4. 

Keterampilan menulis (writing skills). Pada dasarnya keempat tahap kemampuan 

bahasa tersebut merupakan satu kesatua yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya dan merupakan catur tunggal. Keempat keterampilan tersebut 

juga tidak memiliki tingkatan yang paling penting, semua sejajar dalam kepentingannya 

memperoleh  dan mengembangkan kebahasaannya. Artinya bahwa setiap aspek dari 

keempat bahasa tersebut memiliki peranan penting dalam perkembangan bahasa anak, 

dan tidak dinilai bahwa salah satunya adalah yang terpenting, karena semua aspek 
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tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa 

keterampilan menulis didasari oleh tiga keterampilan lainnya yaitu mendengar, bicara 

dan membaca. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling 

akhir dikuasai oleh anak setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. 

Keterampilan menulis diajarkan agar siswa mampu menuangkan segala pikiran, 

pengalaman, pesan, perasaan, gagasan, pendapat, imajinasi dalam bentuk bahasa 

tulisan dengan benar. Menurut De Porter & Hernarckhi (2003:179), menulis merupakan 

aktivitas seluruh otak kanan dan belahan otak kiri. Otak kanan berubungan dengan 

emosi, perasaan, sedangkan otak kiri berhubungan dengan logika ilmu pengetahuan. 

Pada saat pembelajaran menulis dibutuhkan kerja sama antara otak kiri dan otak 

kanan. Hal ini berarti pembelajaran menulis tidak hanya berhubungan dengan 

spontanitas, emosi, warna, gairah dan kegembiraan, tetapi juga berhubungan dengan 

aspek lainnya seperti kreatifias dan kognitif seseorang. 

Sebagai bekal bagi anak tunarungu untuk dapat berkomunikasi dengan benar maka 

pembelajaran bahasa menjadi perhatian utama dalam pendidikan bagi mereka. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah selalu mengacu pada kurikulum yang 

ditetapkan oleh DEPDIKNAS, namun untuk anak tunarungu diperlukan penyesuaian 

penyesuaian antara kurikulum dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Kurikulum 

pengajaran bahasa Indonesia bagi anak tunarungu di SLB yang saat ini digunakan 

masih merujuk pada kurikulum 2004. Secara umum pembelajaran bahasa pada 

kurikulum tersebut meliputi aspek menulis, membaca, menyimak, berbicara, 

kebahasaan, dan sastra. Secara spesifik yang diajarkan kepada siswa Tunarungu kelas 

lanjutan diantaranya : 1. Menceritakan kembali suatu peristiwa secara rinci, 2.Membaca 

buku cerita yang disukainya kemudian melaporkannya secara tertulis, dan 3. Membaca 

dalam hati teks bacaan dari buku bacaan yang kemudian menjelaskan isi yang terdapat 

dalam bacaan tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian Argiasri Mustika (2009), ditemukan bahwa anak 

tunarungu memiliki hambatan dalam keterampilan menulis. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya kesalahan dalam menuliskan gagasannya kedalam bentuk tulisan, 

contohnya ketika melakukan kesalahan dalam menuliskan objek dan kata sambung 

antara kalimat, hasil tulisan anak tunarungu memiliki kecenderungan sulit untuk 
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dipahami dan sederhana, hal ini tidak akan terjadi pada anak seusianya yang 

mendengar. Dari masalah- masalah tersebut di atas maka diperlukan media yang dapat 

digunakan oleh anak tunarungu untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menulis 

tersebut. 

Namun terdapat beberapa kekurangan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya 

(Argiasri Mustika 2009) yaitu penggunaan gambar animasi, menggunakan gambar 

animasi memiliki keterbatasan yaitu 1) hanya terbatas perangkat- perangkat yang 

tersedia pada software, sehingga gambar yang ditampilkan dalam bentuk gambar 

animasi sangat terbatas. 2) Gambar animasipun tidak dapat memperlihatkan ekspresi- 

ekspresi wajah, sehingga karangan yang dituliskan oleh siswapun lebih terbatas. 3) 

Media inipun akan sulit dibuat oleh guru- guru disekolah untuk digunakan sebagai 

media dalam pembelajaran.   

Dari kekurangan- kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya (Argiasri 

Mustika 2009), maka pada penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan 

menyempurnakan kekurangan tersebut yaitu pada penelitian menggunakan media film 

yang direkam menjadi sebuah film pendek, sehingga dapat menggamarkan kegiatan 

yang biasa terjadi pada kehidupan sehari- hari. Kelebihan dari media film yaitu 1) Dapat 

menampilkan ekspresi- ekspresi wajah yang dapat diceritakan oleh anak tunarungu 

dalam karangannya, 2) Dapat dibuat dan dikembangkan ceritanya oleh guru sendiri 

disekolah sesuai dengan silabus atau materi yang akan disampaikan, pada penelitian 

inipun diangkat tiga subjek dengan tingkat ketunarungan yang berbeda sehingga dapat 

dilihat bagaimana pengaruhnya terhadapat ketiga subjek tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan bahwa media film dipandang lebih baik daripada 

media sebelumnya yaitu media animasi. Penulis memiliki anggapan bahwa media film 

merupakan salah satu media yang  dapat digunakan untuk melatih  siswa tunarungu 

dalam meningkatkan kemampuan menulis,  yaitu menuangkan sebuah kesatuan cerita 

utuh dengan sistematis ke dalam bentuk tulisan. Dari penggunaan media film ini pula 

diharapkan siswa tunarungu mendapatkan penambahan kosakata baru. 

Kemampuan Mengarang Reprduksi ATR 
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1. Bentuk struktur kalimat yang digunakan oleh anak tunarungu kelas 6 SDLB 

sebagai berikut : 

a) Ketidaklengkapan fungsi kalimat:  tidak memakai kata depan ke- dan di, kata 

keterangan, kata kepada, kata sambung lalu/ kemudian, kalau, tapi ketika 

dan karena, kata ganti objek, kata penghubung, awalan se-, ber-, me, akhiran 

–kan, kata kerja, kata keterangan waktu, kata harus, kata ganti milik-nya. 

b) Kesalahan penulisan kata: kesalahan pengunaan huruf 

c) Kesalahan pemilihan kata: kata kerja, kata keterangan. 

d) Kesalahan ururtan kata: kata terbalik, kekacauan penempatan kata 

e) Ketidaktepatan penggunaan : kata Tanya, kata ganti orang, kata diakhir 

kalimat. 

2. Bentuk struktur kalimat anak tunarungu kelas 1 SLTPLB yaitu sebagai berikut  

a) Ketidaklengkapan fungsi kalimat; kata kerja, kata ganti subjek, kata sambung 

lalu, awalan, kata Tanya, kata depan. 

b) Kesalahan penulisan kata: kesalahan penggunaan huruf 

c) Kesalahan pemilihan kata: kata dasar, kata ganti orang 

d) Kesalahan urutan kata: 2 kata terbalik 

e) Ketidaktepatan penggunaan kata; kata ganti orang. 

3. Bentuk struktur kalimat anak tunarungu kelas 1 SMPLB adalah sebagai berikut : 

a) Ketidaklengkapan fungsi kalimat: kata keterangan, kata kerja, awalan ber-, 

kata sambung karena, tapi, dari, kata ganti orang, kata depan, kata 

keterangan waktu. 

b) Kesalahan penulisan kata:  kekurangan huruf  

c) Kesalahan urutan kata : 2 kata terbalik, kekacauan penempatan kata. 

d) Ketidaktepatan penggunaan kata : kata sambung 

4. Bentuk kalimat anak tunarungu pada umumnya dari ketiga kelas (D6, SDLB, L1 

SLTPLB, dan M2 SMLB) adalah sebagai berikut : 

a) Ketidaklengkapan fungsi kalimat: kata kerja, kata depan, kata keterangan, 

kata sambung, awalan. 

b) Kesalahan penulisan kata : kesalahan penggunaan huruf 

c) Kesalahan pemilihan kata : kata kerja  
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d) Kesalahan urutan kata : 2 kata terbalik, kekacauan penempatan kata. 

e) Ketidaktepatan penggunaan kata  

Daya Abstraksi ATR 

Anak tunarungu sering dikatakan kurang daya abstraksinya jika dibandingkan 

dengan anak mendengar. Tetapi harus dipertanyakan kemampuan abstraksi manakah 

yang kurang pada anak tunarungu. Myklebust (Somad .P & Hernawati .T  1996: 13) 

berpendapat bahwa ”Daya abstraksi yang kurang pada beberapa tugas hanya akibat 

dari terbatasnya kemampuan berbahasa anak, bukan merupakan suatu keadaan 

mental retardation. Jika kemampuan berbahasanya ditingkatkan maka kemampuan 

berabstraksipun bertambah. 

Beberapa eksperimen, dan menunjukan bahwa berpikir dapat dilakukan tanpa 

bahasa (verbal), Anak tunarungu dapat mengerjakan tugas yang bersifat intelektual 

seperti menggolongkan objek atau gambar, juga dapat mengingat suatu seri angka (jika 

diberi secara visual).. Anak tunarungu yang tidak mempunyai hambatan lain, potensi 

kecerdasannya rata- rata bahkan mungkin diatas rata- rata. Akan tetapi daya ingat anak 

tunarungu kurang untuk hal- hal yang diverbalisasikan, ditambah dengan kemampuan 

yang kurang dalam kemampuan daya abstraksikanya.  

Film Pendek 

Film pebdek adalah film yang di dalamnya terdiri dari beberapa objek yang dapat 

ditemui pada kehidupan sehari- hari dan pada setiap ceritanya terdiri dari beberapa 

kegiatan atau adegan cerita yang merupakan suatu cerita utuh dan sistematis.  

Pada penelitian ini keseluruhan terdiri dari delapan film, yang pertama yaitu film 

yang terdiri dari delapan adegan cerita atau delapan kegiatan yang berbeda, film 

dengan jumlah delapan adegan ini terdiri dari dua judul cerita yaitu, membereskan 

rumah dan berolah raga. Selanjutnya film dengan jumlah enam adegan, judul yang 

diangkat adalah kepasar dan beribadah, selanjutnya adalah film dengan jumlah empat 

adegan, judul yang diangkat adalah memasak dan pulang sekolah, dan yang terakhir 

filmdengan jumlah dua adegan, judul yang diangkat adalah menyiram bunga dan 

membaca buku. Penggunaan yaitu dengan cara  pertama- tama yang dilakukan adalah 

anak dikondisikan agar dapat menyaksikan film dengan baik, karena siswa tunarungu 

hanya akan diberi satu kali kesempatan untuk menyaksikan film, setelah itu siswa diberi 
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kesempatan untuk menuliskan cerita yang terdapat dalam film dengan jangka waktu 

tertentu

METODE  
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 

subjek tunggal (Single Subjek), yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya akibat dari suatu perlakuan, (intervensi) yang diberikan. Dalam hubungan 

ini, peneliti memanipulasi sesuatu perlakuan (intervensi), kemudian mengobservasi 

pengaruh atau perubahan yang diakibatkan oleh manipulasi secara sengaja dan 

sistematis. (Faisal, 1982:76) 

Desain Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan subjek tunggal (Single Subjek  

 

 

Reaserch), dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah desain A- B- A. 

Untuk menentukan persentase kemampuan mengarang reproduksinya, hasilnya 

dinilai dengan setelah dijumlah scorenya dari lima criteria penilaian besarnya 

persentase dihitung dengan rumus : 

P = !
!  

 x 100 %  

 

Keterangan : P = Persentase 

          N = Jumlah skor tertinggi 

          F = Jumlah skor yang didapat 

 

HASIL PEMBAHASAN 
 

 Dari hasil penelitian ini dan hasil pengolahan data maka dapat dilihat pengaruh 

media film terhadap kemampuan anak tunarungu dalam mengarang reproduksi, hal ini 

dapat dilihat dari grafik yang menunjukan peningakatan dari baseline pertama, sesuai 

dengan penelitian sebelumnya bahwa Argiasri (2009) ciri- ciri lain pada tulisan anak 

tunarungu adalah banyaknya kesalahan- kesalahan pada penulisan, sehingga ide yang 
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dimaksudkan oleh penulis tidak tersampikan pada pembaca, ciri- ciri lainnya adalah 

anak tunarungu akan sering melakukan kesalahan dalam menempatkan kata sambung 

kalimat, contohnya : “selanjutnya”, “lalu”, dan “setelah itu”, anak tunarungu akan 

cenderung memakai kata sambung “karena” atau “tapi, dan biasanya diakhirnya kalimat 

anak tunarungu selalu menambahkan kata “ya”. dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan anak tunarungu dalam mengarang reproduksi hasilnya akan sangat 

sederhana dan pendek dimana hal ini tidak akan sesuai dengan anak lain pada 

sesusianya yang dapat menceritakan menceritakan ke dalam bentuk tulisan lebih 

mendetail dan bervariasi. Penelitian lain yaitu Haryati  (99257) dengan judul penelitian 

struktur kalimat anak tunarungu dalam bentuk tulisan, hasilnya adalah : 

Bentuk struktur kalimat anak tunarungu kelas 1 SLTPLB yaitu sebagai berikut  

f) Ketidaklengkapan fungsi kalimat; kata kerja, kata ganti subjek, kata sambung 

lalu, awalan, kata Tanya, kata depan. 

g) Kesalahan penulisan kata: kesalahan penggunaan huruf 

h) Kesalahan pemilihan kata: kata dasar, kata ganti orang 

i) Kesalahan urutan kata: 2 kata terbalik 

j) Ketidaktepatan penggunaan kata; kata ganti orang 

Adapun kelemahan- kelemahan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu, 

media animasi memiliki keterbatasan dalam menampilkan gambar bergerak yang 

menceritakan mengenai kehidupan sehari- hari, subjek yang digambarkan dalam 

animasi belum tidak dapat menggambarkan ekspresi wajah, sehingga cerita yang 

disampaikan menjadi lebih terbatas, begitu pula ketika anak tunarungu akan 

mereproduksi cerita pada animasi, hasil tulisanpun menjadi sederhana. Pada penelitian 

sebelumnya hanya diletiti pada satu subjek saja, namun pada penelitian ini terdapat tiga 

subjek yang diteliti. Kelemahan- kelemahan yang terdapat pada gambar animasi dapat 

diakomodasi pada oleh media film, dengan media video isi cerita dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan.  

Pengaruh media film dalam meningkatkan kemampuan mengarang reproduksi 

pada anak tunarungu, penelitian inipun memiliki kekurangan sebagai berikut: a) setiap 

cerita pada setiap video hanya menampilkan satu pelaku atau satu subjek saja. b) pada 
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criteria penilaian sebaiknya ditambahkan kata sambung antar kalimat dan keterangan 

tempat. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan seluruh hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga subjek 

memiliki hambatan dalam keterampilan menulis, hal ini dapat dilihat dari bagaimana 

grafik pada subjek pertama yaitu R.U sebelum diberikan intervensi, data menunjukan 

bawa terjadi banyak kesalahan pada siwa tunarungu dalam menuliskan gagasanya, 

hasil tulisan anak tunarungu memiliki kecenderungan sulit untuk dipahami, banyak 

terjadi kesalahan dalam penulisan, ataupun tulisan yang dihasilkan sangat sederhana, 

dimana hal ini tidak terjadi pada anak pada seusianya yang mendengar, dapat dilihat 

pada data yang diperoleh yaitu grafik mean level 4.1 yang merupakan tolak ukur 

kemampuan siswa, hal ini menunjukan bahwa rendahnya kemampuan siswa tunarungu 

dalam kemampuan menulis, dan membutuhkan layanan pendidikan dan media yang 

tepat dalam meningkatan perkembangan bahasanya. 

Setelah diberikan intervensi melalui media film sebagai media visual hasilnya adalah, 

keterampilan menulis anak tunarungu tersebut meningkat, hal ini dapat dilihat dari 

adanya perbedaan antara sebelum dan setelah diberikan intervensi. Perbedaan yang 

terlihat setelah diberikan intervensi adalah tulisan subjek menjadi lebih rinci dan lebih 

dapat dimengerti, kemajuan tulisannyapun dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 

menuliskan alur cerita dengan lebih sistematis dibandingkan sebelum intervensi, subjek 

dapat menuliskan objek- objek yang ditampilkan pada media Film dengan benar, dan 

dapat menggunakan kata sambung antar kalimat dengan benar sehingga gagasan 

yang dituliskan dapat tersampaikan kepada pembaca. Apabila dilihat dari grafik mean 

level 4.2, terjadi perubahan antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan mengarang reproduksi subjek R.U 

meningkat. 

Pada Subjek D.M dapat dilihat pada grafik sebelum diberikan intervensi yaitu 4.3 

bisa dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengarang reproduksi 

subjek D.M meningkat setelah diberikan intervensi melalui media film, dari hasil 
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karangan yang dihasilkan oleh subjekpun dapat dilihat bahwa karangan siswa lebih 

detail dan mampu menuliskan menuliskan idenya ke dalam bentuk tulisan setelah 

diberikan media film. Terakhir pada subjek A.S dapat dilihat pada grafik 4.5, 

kemampuan mengarang reproduksi subjek A.S ini dapat disimpulkan meningkat, 

walaupun subjek A.S ini merupakan siswa dengan ketunarunguan sedang, namun 

subjek ini memiliki berbeda dengan subjek sebelumnya, karena dapat dilihat dari 

baseline pertama, kemampuan mengarang A.S lebih rendah dari subjek- subjek 

sebelumnya, tetapi subjek A.S juga mengalami peningkatan dalam kemampuan 

mengarang reproduksinya, hal ini dapat dilihat pada grafik 4.6. 

Pada setiap subjek terjadi perubahan dan perubahan antara sebelum diberikan 

intervensi dengan setelah intervensi, hal ini membuktikan bahwa media film dapat 

meningkatkan kemampuan mengarang reproduksi. 
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MEMILIH DAN MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN ANAK AUTISME 

Oleh: Yosfan Azwandi 
Dosen Jurusan PLB FIP UNP Padang 

Abstrak 
Permasalahan yang dialaminya anak autisme sangat berat dan spesifik berkenaan 

dengan gangguan komunikasi, bahasa, kognitif dan sosial emosi. Namun melalui bimbingan 
dan pembelajaran yang tepat potensi mereka masih dapat dikembanaghkan  untuk dididik 
menjadi individu yang mandiri serta produktif. Salah satu upaya guru yakni dengan 
mengupayakan media pembelajaran yang tepat yang dapat menjembatani keterbatasan 
siswa dalam belajar. Ketika guru memilih atau pun membuat media harus 
mempertimbangkan keunikan anak penyandang autis; baik hal-hal yang dianjurkan ataupun 
sesuatu yang harus dihindari.  

Kata kunci: anak autisme; pembelajaran; media pembelajaran; kebutuhan khusus  
 
 

A. PENDAHULUAN 

Gangguan autistik merupakan gangguan proses perkembangan neurobiologis berat 

yang menyebabkan gangguan pada bidang komunikasi, bahasa, kognitif, sosial dan fungsi 

adaptif, sehingga menyebabkan anak-anak tersebut seperti manusia “aneh” yang seolah-

olah hidup dalam dunianya sendiri.  Nugroho (Warta Talitakum, 2001:8) menjelaskan pula 

bahwa ada   anak autisme yang hanya menggunakan satu sistem sensorisnya (mono 

channel) untuk merespon rangsangan yang ada. Seperti anak yang tidak dapat 

menggunakan sistem pendengaran dan penglihatan pada waktu yang bersamaan. 

Sebaliknya beberapa anak autisme mengalami “multi channel” maksudnya adalah bahwa 

anak tersebut membutuhkan input sensori lebih dari satu sumber atau modalitas supaya 

proses datangnya informasi dapat diterimanya dengan akurat.  

Di bidang kognitif, anak-anak autisme memiliki cara berpikir yang berbeda. Otak 

mereka menerima informasi dari pengindraan dengan cara yang lain. Mereka mendengar, 

marasa dan melihat sebagaimana orang lain tetapi otak mereka  menangani informasi 

dengan cara berbeda. Perhatiannya tidak mudah diterka, dan sulit mengarahkan dan 

mengontrolnya.  Ada di antara anak autisme yang tertarik dengan benda yang dibawa guru, 

namun mereka sering menampilkan respon yang aneh. Atau mereka tidak tertarik, malahan 

mungkinacuh tak acuh saja. Sehingga untuk mengarahkan perhatian anak menjadi 

pekerjaan yang sangat sulit. Dengan demikian menghendaki upaya pembelajaran yang 

sangat intensif dan spesifik dari guru, supaya mampu menciptakan stimulus yang efektif bagi 

mereka.  Dalam hal ini pemilihan dan penggunaan media yang tepat memegang peran yang 

sangat penting dalam keseluruhan pembelajaran anak autisme. 

Oleh karena permasalahan yang dialaminya sangat berat dan spesifik berkenaan 

dengan gangguan komunikasi, bahasa, kognitif dan sosial emosi, maka peran utama yang 

menonjol adalah media sebagai alat untuk menarik dan mengarahkan perhatian anak. Sebab 

upaya memberikan stimulus terhadap anak autisme, merupakan masalah utama yang sangat 

berat.  
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B. MASALAH 

1. Bagaimanakah karakteristik media pembelajaran untuk anak autisme? 

2. Bagaimanakah prinsip pembuatan media pembelajaran untuk anak autisme? 

3. Apa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memilih media pembelajaran untuk anak 

autisme? 

 
C. PEMBAHASAN 

Media pembelajaran  diperlukan oleh guru anak autisme, karena akan membantu kelancaran 

proses pembelajaran dan membantu pembentukan konsep pengertian secara kongkrit bagi anak 

autisme. Pola pikir anak autisme pada umumnya adalah pola pikir kongkrit. sehingga sarana 

pembelajarannya pun juga harus kongkrit. 

Karakteristik Media Pembelajaran Untuk Anak Autisme  

Bertolak dari pengelompokan media oleh Leshin, Pollock & Reigeluth dalam Arsyad, 

(2006:36), yaitu (1) media berbasis manusia  (2) media berbasis cetak  (3) media berbasis 

visual; (4) media berbasis audio-visual;   (5) media berbasis benda nyata, dan (6) media  

berbasis lingkungan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

Media berbasis manusia dalam pembelajaran anak autisme meliputi guru kelas, guru 

pembimbing khusus, guru mata pelajaran, guru pendamping (shadow), dan anggota 

kelompok.Kehadiran guru dalam proses belajar dan pembelajaran anak autisme sesuatu 

keharusan. Terutama pada kelas-kelas rendah. Anak autisme di kelas rendah hampir tidak 

bisa belajar tanpa kehadiran guru. Proses belajar untuk anak autisme dirancang dalam 

bentuk interaktif. Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman  

yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media 

nonmaterial maupun materiil. Media berfungsi sebagai komunikasi guna mengefektifkan 

proses interaksi edukatif (Damarah, 2000;47). 

Demikian pula halnya teman-teman dalam satu kelas atau satu kelompok merupakan 

media dalam membentuk sikap dan kepribadian anak autisme. Guru dan oang-orang di 

sekitarnya akan menjadi model yang akan dicontoh (digugu dan ditiru) oleh anak autisme. 

Upaya memodifikasi prilaku anak anak autisme sangat rumit dan lambat. Apabila sudah 

terbentuk, maka merubahnya pun sangat sulit. Maka dari itu perilaku orang-orang yang ada 

di sekitar anak autisme terutama sekali yang paling sering berinteraksi dengan mereka, akan 

dijadikannya sebagai model. Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2006:82) bahwa 

media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan 

mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita 

adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan 

pembelajaran siswa.  

Salah satu faktor penting dalam pembelajaran dengan media berbasis manusia ialah 

rancangan pelajaran yang interaktif. Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama 

dalam proses belajar maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. Pelajaran interaktif 
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yang terstruktur dengan baik bukan hanya lebih menarik tetapi juga memberikan kesempatan 

untuk percobaan mental dan pemecahan masalah yang kreatif.  

Media berbasis cetakan bagi pembelajaran anak autisme tidak berbeda dengan 

media cetak bagi anak-anak pada umumnya. Hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan 

media cetak pada anak autisme yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Jika oleh 

Arsyad (2006: 91) berpendapat bahwa cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada 

media berbasis teks adalah warna, huruf, dan kotak. Warna digunakan sebagai alat 

penuntun dan penarik perhatian kepada informasi yang penting, misatnya kata kunci dapat 

diberi tekanan dengan cetakan warna merah. Selanjutnya, huruf yang dicetak tebal atau 

dicetak miring memberikan penekanan pada kata-kata kunci atau judul. Informasi penting 

dapat pula diberi tekanan dengan menggunakan kotak. Namun untuk anak autisme variasi-

variasi ini akan membingungkan, karena ada anak yang tidak menyenangi warna-warna 

tertentu, maka sebaiknya dihindari. 

Sekitar 50% anak autisme mengalami keterlambatan dan abnormalitas dalam 

berbahasa dan berbicara (Azwandi, 2005:31). Anak-anak ini juga mengalami kesukaran 

dalam berkomunikasi walaupun mereka dapat berbicara dengan baik. Bertolak dari masalah 

tersebut, maka dalam pembelajaran anak autisme dimulai dari membangun stimulus dan 

respon visual, seperti kontak mata. Jadi media berbasis visual dalam pembelajaran anak 

autisme memegang peran yang sangat penting. 

Media visual dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur 

dan organisasi) dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan 

dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi 

efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus 

berinteraksi dengan visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi.  Media 

visual seperti; gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu 

benda.  

Anak autisme yang mengalami “multi channel” diperlukan media audio-visual, yakni 

media yang mampu memberikan rangsangan visual dan suara secara bersamaan yang akan 

membantu membentuk pemahaman yang akurat pada anak. Pada awal pelajaran media 

audio-visual harus mempertunjukkan sesuatu yang dapat menarik perhatian semua siswa. 

Hal ini diikuti dengan jalinan logis keseluruhan program yang dapat membangun rasa 

berkelanjutan sambung-menyambung dan kemudian menuntun kepada kesimpulan atau 

pembentukan satu konsep. Kontinuitas program dapat dikembangkan melalui penggunaan 

cerita atau permasalahan yang memerlukan pemecahan. 

Media berbasis benda nyata terdiri dari benda-benda asli dan benda tiruan tergolong 

pada benda tiga dimensi biasa digunakan untuk mengembangkan konsep pengetahuan 

tentang benda-benda yang dapat dibawa ke dalam kelas dan tidak berbahaya, begitu pula 

media yang dapat dikenal dan dipelajari oleh anak di tempat aslinya. Media ini  diperlukan, 

karena akan membantu kelancaran proses pembelajaran dan membantu pembentukan 
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konsep pengertian secara kongkrit bagi anak autisme. Pola pikir anak autisme pada 

umumnya adalah pola pikir kongkrit. sehingga sarana pembelajarannya pun juga harus 

kongkrit.  

Media tiga dimensi perlu bagi anak-anak autisme yang membutuhkan input sensori 

lebih dari satu sumber modalitas, yakni modalitas visual dan taktual (perabaan). Sehingga 

dengan demikian anak dapat belajar dengan lebih terfokus dan melibatkan keaktifan fisik dan 

mental. 

Lingkungan juga termasuk ke dalam kategori media benda nyata, baik lingkungan 

sosial ataupun lingkungan alam. Untuk mengembangkan konsep yang lebih kompplek pada 

anak autisme, suatu ketika anak perlu dibawa langsung ke lingkungan tertentu; seperti 

masuk perkantoran, pertokoan, supermarket/pasar, tempat wisata alam, kebun binatang, 

dsb. 

Pada tingkat atau kelas yang lebih tinggi komputer dapat juga dimanfaatkan untuk 

pembelajaran anak-anak autisme. Khususnya penyandang autisme ringan dan tidak 

mengalami gangguan kognitif.  Program komputer yang dapat dimanfaatkan bagi anak 

autisme adalah yang disebut oleh Arsyad (2000;96) dikenal sebagai Computer-Assisted 

Instruction (CAI). CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan akan tetapi ia bukanlah 

penyampai utama materi pelajaran. Komputer ini dapat menyajikan informasi dan tahapan 

pembelajaran lainnya disampaikan bukan dengan media computer namun disampaikan oleh 

guru. 

Salah satu format penyajianyang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran anak 

autisme yakni simulasi. Simulasi pada komputer memberikan kesempatan pada anak 

autisme untuk belajar secara dinamis, interaktif, dan perorangan. Dengan simulasi, 

lingkungan pekerjaan yang kompleks dapat ditata hingga menyerupai dunia nyata. Simulasi 

merupakan cara terbaik untuk memperoleh pengalaman "nyata". Keberhasilan simulasi 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu skenario, model dasar, dan lapisan pengajaran. Skenario 

harus mencerminkan kehidupannyata. Ia menentukan apa yang terjadi dan bagaimana hal 

itu terjadi, siapa karakternya, objek apa yang ikut terlibat, apa peran siswa, dan bagaimana 

siswa berhadapan dengan simulasi itu.  

Pembuatan Media Pembelajaran Anak Autisme 

Seperti digambarkan di atas, media pembelajaran anak autisme klasifikasi dan jenis-

jenis sama dengan media pada umumnya. Sehingga dengan demikian dalam pembuatannya 

tidak banyak pula hal-hal khusus yang dilakukan. Hanya saja karena anak autisme 

mengalami gangguan prilaku, hambatan kognitif dan sensitif atau alergi dengan bahan dan 

kondisi tertentu, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan media 

pembelajaran anak autisme, sebagai berikut; 

1. Bahan dasar yang digunakan ringan sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh anak. 

Jangan memakai bahan dasar yang berat, seperti bahan besi atau jenis kayu yang berat. 
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Media yang berat akan membahayakan dan menjadi kendala dalam penggunaannya. 

Bahan yang dianjurkan berupa kayu yang ringan, plastik, kertas dan sebagainya.  

2. Bentuk dan ukuran; media anak autisme jangan berbentuk tajam atau runcing dan ukuran 

besarnya mempertimbangkan kemudahan dan keleluasaan anak untuk 

memanfaatkaknnya. 

3. Jika menggunakan pewarna jangan menggunakan bahan pewarna/cat yang mengandung 

zat yang membahayakan anak. Anak autisme sangat alergi terhadap zat-zat tertentu 

seperti cat yang mengandung timbal. Jika zat tersebut termakan dan masuk ke dalam 

sistem pencernaan anak autisme, maka dapat membuat mereka temper tantrums. Jadi 

harus menggunakan cat khusus. Begitu pula dalam pemilihan jenis dan variasi warna. 

Media pembelajaran untuk anak autisme sebaiknya tidak menggunakan warna yang 

menyolok dan banyak variasi. Karena akan mengakibatkan anak bingung, dan ada anak 

yang alergi atau tidak menyukai warna yang menyolok.  

4. Jika medianya bersuara, maka jangan menggunakan suara yang keras/nyaring (suara 

keras tersebut seperti sirine atau klason mobil). Perlu diingat bahwa ada anak autisme 

yang hipersensitif terhadap suara keras, dapat membuat mereka temper tantrums. 

5.  Sederhana dan mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh anak autisme 

Pada prinsipnya untuk membuat media pembelajaran bagi anak auitisme harus 

mempertimbangkan prinsip keamanan, prinsip kepraktisan penggunaan, dan 

kesederhanaan.   

Pemilihan Media Pembelajaran Anak Autisme 

Penggunaan media dalam pembelajaran anak autisme sangat diperlukan, karena 

akan membantu kelancaran proses pembelajaran dan membantu pembentukan konsep 

pengertian secara kongkrit bagi anak autisme. Pola pikir anak autisme pada umumnya 

adalah pola pikir kongkrit. sehingga sarana pembelajarannya pun juga harus kongkrit. 

Karena anak autisme mengalami karakteristik dan hambatan belajar yang spesifik, maka 

dalam memilih media tidak sembarangan saja. Arsyad (2000:75-76) mengemukakan kriteria 

pemilihan media secara umum: 1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 2) Tepat untuk 

mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip atau generalisasi, 3) Praktis, 

luwes, dan mudah diperoleh, 4) Guru trampil menggunakannya, 5) Sesuai dengan 

krakteristik siswa dan 6) memiliki mutu yang memadai. 

Kriteria pemilihan media di atsa kecuali nomor lima, tidak ada penjelasan khusus 

karena sama dengan pemilihan media pada umumnya. Khusus untuk nomor lima, guru jika 

hendak menggunakan media dalam membelajarkan anak autisme harus mencermati 

karaktersitik khusus dari siswa yang akan dibelajarkannya. Hal yang perlu dicermatik secara  

khusus tersebut di antaranya: 

1. Guru harus mengidentifikasi dan memahami dengan baik apakah pola modalitas anak 

dalam belajar tergolong mono channel atau multi channel. Seandainya anak termasuk 
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kategori mono channel,  maka guru harus memilih media sesuai dengan jenis modalitas 

yang berfungsi dominan. Jika ada informasi yang harus dipahami dengan modalitasnya 

yang lemah, maka guru perlu menyadari bahwa ia harus meningkatkan stimulus tersebut 

sampai anak mencapai pemahaman. Bagi anak autisme yang termasuk kategori multi 

channel guru harus menggunakan jenis media yang sesuai dengan karakteristik anak 

terrsebut.  

2. Guru harus mengidentifikasi dan memahami dengan baik apakah anak alergi dengan 

sesuatu; misalnya warna tertentu, bunyi tertentu, benda tertentu, dsb. Sekiranya ada 

maka guru wajib menghindari penggunaan media yang berhubungan dengan hal yang 

dialergikan anak.  

3. Jangan menggunakan benda-benda yang dapat mendatangkan bahaya, terutama bagi 

anak autisme yang sering mengalami agangguan perilaku yang meledak-ledak atau 

hyperaktif. Misal media yang memiliki bagian yang tajam atau runcing, benda yang berat, 

dsb. 

4. Pilihlah media yang menggunakan cat/pewarna khusus yang aman bagi anak autisme. 

Menghindari penggunaan media pembelajaran yang menggunakan cat pewarna yang 

mengandung zat berbahaya. 

5. Jangan menggunakan banyak media untuk satu informasi sebab akan membingungkan 

anak 

6. Ruangan yang digunakan untuk belajar anak autisme tidak terlalu banyak rangsangan 

(poster, alat-alat belajar, penempatan/ tata ruang belajar dan penataan stuktur ruang, 

ventilasi dan penerangan yang cukup). 

D. KESIMPULAN 

Karakteristik media pembelajaran untuk anak autisme meliputi 1) media berbasis 

manusia  (2) media berbasis cetak  (3) media berbasis visual; (4) media berbasis audio-

visual;   (5) media berbasis benda nyata, dan (6) media  berbasis lingkungan sertra 7) 

komputer. Dalam  pembuatan media pembelajaran untuk anak autisme haruss 

mempertimbangkan keunikan mereka; baik yang dianjurkan ataupun sesuatu yang harus 

dihindari bagi anak autisme. Pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memilih media 

pembelajaran untuk anak autisme; 1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 2) Tepat 

untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip atau generalisasi, 3) 

Aman, praktis, luwes, dan mudah diperoleh, 4) Guru trampil menggunakannya, 5) Sesuai 

dengan krakteristik siswa autisme dan 6) memiliki mutu yang memadai. 
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ABSTRAK 
Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkaitan dan 

sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek 
fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ/individu. Deteksi 
dini bertujuan untuk menentukan derajat cacat/kelainan, faktor protektif/ketahanan, dan anak 
yang memerlukan rujukan. Dalam pelaksanaan deteksi tumbuh kembang anak, banyak 
instrumen yang dapat digunakan, tergantung kepada tujuan pemeriksa. Tiga usaha yang 
dapat dilakukan dalam dunia pendidikan luar biasa, yaitu mengkompensasikan hambatan, 
mencegah hambatan, dan menangani hambatan. Semakin dini usaha intervensi dan 
preventif dilakukan, semakin besar pula pengaruh upaya-upaya pencegahan terhadap 
masalah psikososial yang lebih serius. Pusat layanan kesehatan yang terdekat dan 
bersentuhan langsung dengan masyarakat, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat 
(puskesmas). Sesuai dengan tugasnya, puskesmas mempunyai peranan penting dalam 
memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan melakukan deteksi dini tumbuh 
kembang balita. Hal ini dilakukan untuk dapat menemukan kelainan yang dimiliki anak, 
sehingga dapat dilakukan intervensi sedini mungkin. Deteksi dini tumbuh kembang balita 
merupakan salah satu program Puskesmas yang dilaksanakan di Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu). Deteksi dini merupakan upaya penjaringan atau identifikasi yang dilaksanakan 
secara komprehensif untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui 
serta mengenal faktor resiko (fisik, biomedik, psikososial) pada balita. Alat deteksi dini ini 
berupa tes skrining yang telah distandarisasi untuk menjaring anak yang mempunyai 
kelainan.  
 
Kata Kunci: deteksi dini, identifikasi, anak berkebutuhan khusus 

 

PENDAHULUAN 
Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkaitan dan 

sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan 

dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu. Sedangkan 

perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang 

lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses 

pematangan. Pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik, sedangkan 

perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ/individu.  
Penilaian tumbuh kembang anak sangat bermanfaat, tidak hanya untuk penilaian di 

klinik tetapi juga di lingkungan pendidikan. Sugiarmin (2006:2) mengatakan bahwa deteksi 

dini bertujuan untuk menentukan derajat cacat/kelainan, faktor protektif/ketahanan, dan anak 

yang memerlukan rujukan. Dalam pelaksanaan deteksi tumbuh kembang anak, banyak 

instrumen yang dapat digunakan, tergantung kepada tujuan pemeriksa. Pemantauan 

perkembangan anak sangat penting dilakukan, karena dengan pemantauan yang baik, maka 
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dapat dilakukan deteksi dini kelainan perkembangan anak. Dari hasil deteksi dini dapat 

diberikan intervensi secara tepat dan tumbuh kembang anak dapat lebih optimal sesuai 

dengan kemampuan genetiknya. Semakin dini usaha intervensi dan preventif dilakukan, 

semakin besar pula pengaruh upaya-upaya pencegahan terhadap masalah psikososial yang 

lebih serius. Oleh karena itu intervensi dini dan usaha preventif memberi manfaat bagi 

kehidupan pribadi anak maupun lingkungan sosial. Berdasarkan pengetahuan yang kita miliki 

saat ini mengenai kesempatan untuk mencegah dan mengoreksi perkembangan psikososial 

sesegera mungkin, intervensi dini terhadap interaksi antara orang tua (pengasuh) dan anak 

harus diberi prioritas tertinggi dalam layanan sosial dan kesehatan kita. Di sini pusat layanan 

kesehatan dapat memegang peranan penting (Rye, 2003:142).   
Pusat layanan kesehatan yang terdekat dan bersentuhan langsung dengan 

masyarakat, terutama ibu dan anak, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). 

Puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan bagi masyarakat ikut bertanggungjawab 

dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Suryanah (1996:11) menyatakan 

bahwa salah satu peran perawat di puskesmas yaitu melaksanakan pelayanan keperawatan 

dasar kepada bayi dan anak balita, meliputi pemantauan dan pengawasan pertumbuhan dan 

perkembangan bayi dan anak. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penggerak 

pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga 

dalam pembangunan kesehatan dan sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. 
Sesuai dengan tugasnya, puskesmas mempunyai peranan penting dalam memantau 

pertumbuhan dan perkembangan anak dengan melakukan deteksi dini tumbuh kembang 

balita. Hal ini dilakukan untuk dapat menemukan kelainan yang dimiliki anak, sehingga dapat 

dilakukan intervensi sedini mungkin. Deteksi dini tumbuh kembang balita merupakan salah 

satu program Puskesmas yang dilaksanakan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dalam 

buku pedoman deteksi dini tumbuh kembang balita (1998:9) menyatakan deteksi dini 

merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan 

penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta mengenal faktor resiko (fisik, 

biomedik, psikososial) pada balita. Adapun kegunaan deteksi dini ini adalah untuk 

mengetahui penyimpangan tumbuh kembang balita secara dini, sehingga upaya 

pencegahan, upaya stimulasi dan pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas 

sedini mungkin pada masa-masa kritis proses tumbuh kembang. Alat untuk deteksi dini ini 

berupa tes skrining yang telah distandarisasi untuk menjaring anak yang mempunyai 

kelainan.  
 

DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG BALITA 
Istilah tumbuh kembang mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling 

berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan (growth) dan perkembangan 

(development). Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran berbagai organ (fisik) 

disebabkan karena peningkatan ukuran dari masing-masing sel dalam kesatuan sel yang 
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membentuk organ tubuh atau pertambahan, jumlah keseluruhan sel atau kedua-duanya. 

Sedangkan Perkembangan adalah suatu proses pematangan majemuk yang berhubungan 

dengan aspek diferensiasi bentuk atau fungsi termasuk perubahan sosial dan emosi 

(Suryanah, 1996:13).  
Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak setiap individu akan 

mengalami siklus berbeda setiap kehidupan manusia. Peristiwa tersebut dapat secara cepat 

maupun lambat tergantung dari individu atau lingkungan. Hidayat (2005:17) mengemukakan 

bahwa proses percepatan dan perlambatan tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, 

diantaranya: Faktor Herediter dan Faktor Lingkungan 
Depkes RI (2006:7) menyebutkan periode tumbuh kembang anak yaitu: (a) Masa 

Prenatal atau masa intra uterin (masa janin dalam kandungan), (b) Masa bayi (infancy) umur 

0 sampai 11 bulan, (c) Masa anak dibawah lima tahun (anak balita, umur 12-59 bulan), dan 

(d) Masa anak prasekolah (anak umur 60-72 bulan). 
Deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif 

untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang, mengetahui serta mengenal faktor 

resiko pada balita. Depkes RI (2006: 40) menyatakan bahwa deteksi dini tumbuh kembang 

anak merupakan suatu kegiatan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan 

tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah.  

Adapun kegunaan deteksi dini adalah untuk mengetahui penyimpangan tumbuh 

kembang balita secara dini, sehingga upaya pencegahan, upaya stimulasi dan upaya 

penyembuhan serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas sedini mungkin 

pada masa-masa kritis proses tumbuh kembang. Upaya deteksi dini dapat dilaksanakan oleh 

tenaga profesional, kader, dan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang mampu dan 

terampil dalam melaksanakan deteksi dini. Kegiatan ini dapat dilakukan di pusat-pusat 

pelayanan kesehatan/ puskesmas, di posyandu, di sekolah-sekolah dan di lingkungan rumah 

tangga.  

Alat untuk deteksi dini ini berupa tes skrining yang telah distandarisasi untuk 

menjaring anak yang mempunyai kelainan. Adapun macam-macam tes skrining yang dapat 

digunakan adalah; (1) Berat Badan menurut Umur (BB/U), (2) Pengukuran Lingkar Kepala 

Anak (PLKA), (3) Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), (4) Kuesioner Prilaku Anak 

Prasekolah (KPAP), (5) Tes Daya Lihat (TDL) dan Tes Kesehatan Mata (TKM) bagi anak 

prasekolah, dan (6) Tes Daya Dengar (TDD). Untuk mengerjakan tes skrining ini 

digunakanlah buku pedoman yang dikeluarkan oleh Depertemen Kesehatan RI, dan hasil 

pemeriksaan dicatat di dalam Kartu Data Tumbuh Kembang Anak. Berdasarkan data yang 

direkam pada kartu tersebut, dibuat kesimpulan tentang keadaan tumbuh kembang anak, 

kemudian dilakukan langkah-langkah tindak lanjut yang sesuai. 

 

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
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Istilah anak berkebutuhan khusus mengalami perkembangan seiring dengan 

perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta budaya 

masyarakat dalam menyikapi berbagai tantangan di era globalisasi ini. Istilah anak 

berkebutuhan khusus muncul bersamaan dengan perubahan paradigma baru dalam 

pendidikan yaitu pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif memiliki pandangan yang 

lebih luas dan positif terhadap anak didik atau anak yang memiliki kebutuhan yang beragam. 

Dalam buku 2 pedoman penyelenggaraan pendidikan terpadu/inklusi (2004:5) dijelaskan 

bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses 

pertumbuhan/perkembangannya secara signifikan (bermakna) mengalami 

kelainan/penyimpangan (phisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dibandingkan dengan 

anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.  
Hallahan dan Kaufman (2006) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus itu 

terdiri dari anak dengan mental retardation, learning disabilities, Attention Deficit 

Hyperaktivity Disorder, emotional or behavioral disorder, communication disorder, who are 

deaf or hard of hearing, blindness or low vision, autism spectrum disorder, low-incidence, 

multiple and severe disabilies, physical disabilities and other health impairments, and special 

gifts and talents. Selanjutnya Efendi (2006:3) mengatakan bahwa anak yang dikategorikan 

memiliki kelainan dalam aspek fisik meliputi kelainan indra penglihatan (tunanetra), kelainan 

indra pendengaran (tunarungu), kelainan kemampuan bicara (tunawicara), dan kelainan 

fungsi anggota tubuh (tunadaksa). Anak yang memiliki kelainan dalam aspek mental meliputi 

anak yang memiliki kemampuan mental lebih yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak 

unggul, dan anak yang memiliki memampuan mental sangat rendah yang dikenal sebagai 

anak tunagrahita. 
 

IDENTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI DETEKSI DINI TUMBUH 
KEMBANG BALITA 

Untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami 

kelainan/penyimpangan (phisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis) 

atau tidak, diperlukan suatu usaha yang disebut identifikasi. Dalam buku 2 pedoman 

penyelenggaraan pendidikan terpadu/inklusi (2004:35) dijelaskan bahwa identifikasi anak 

berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya seseorang (orang tua, guru, 

maupun tenaga lainnya) untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang 

mengalami kelainan/penyimpangan (phisik, intelektual, sosial, emosi/tingkah laku) dalam 

rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai.  

Istilah identifikasi dapat dimaknai sebagai proses penjaringan (screening). 

Penjaringan dilakukan terhadap semua anak yang sedang dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Pada tahap ini penjaringan berfungsi menandai anak-anak mana yang 

menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang 

mengalami kelainan/penyimpangan tertentu, sehingga tergolong anak berkebutuhan khusus. 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   142	  
	  

Dalam rangka pendidikan inklusif, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan 

untuk lima keperluan, yaitu: (1) Penjaringan (screening), (2) Pengalihtanganan (referal), (3) 

Klasifikasi, (4) Perencanaan pembelajaran, (5) Pemantauan kemajuan belajar. 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan suatu kesatuan organisasi 

kesehatan fungsional yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: (1) sebagai pusat 

pengembangan kesehatan wilayah, artinya berfungsi membina dan mengontrol kesehatan 

wilayah dan rakyatnya, (2) pemberi pelayanan kesehatan dan kedokteran secara menyeluruh 

(holistik), paripurna, terpadu, dan berkesinambungan kepada rakyat di wilayah kerja, (3) 

pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan dengan pendekatan posyandu yang 

terdiri dari; penimbangan balita secara berkala, penyuluhan dan perbaikan gizi, penyediaan 

oralit mencegah kematian akibat diare, imunisasi, keluarga berencana, dan pemantauan 

balita yang baik dengan menggunakan KMS dan sistem lima meja. Ketiga fungsi ini harus 

terlaksana dengan manajemen yang baik serta pembinaan dan pengawasan dari Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Kabupaten (Depkes RI, 2005). 

Puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan bagi masyarakat ikut 

bertanggungjawab dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Suryanah 

(1996:11) menyatakan bahwa salah satu peran perawat di puskesmas yaitu melaksanakan 

pelayanan keperawatan dasar kepada bayi dan anak balita, meliputi pemantauan dan 

pengawasan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Puskesmas mempunyai 

fungsi sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan 

masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan dan sebagai pusat pelayanan 

kesehatan tingkat pertama. Salah satu upaya untuk mengembangkan pelayanan di 

puskesmas adalah dengan meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke desa-

desa dengan membangun puskesmas yang baru, puskesmas pembantu (Pustu), pos 

kesehatan, Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), dan penempatan bidan di desa untuk 

mengelola Poliklinik Persalinan Desa (Polindes) (Muninjaya, 2004:134). 

Pelayanan terpadu (yandu) merupakan suatu bentuk keterpaduan pelayanan 

kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas. Tempat pelaksanaannya 

seperti di balai desa, balai kelurahan, Rukun Warga (RW), dan sebagainya, yang disebut 

posyandu. Dalam Ganesha (2005:44) mengungkapkan bahwa posyandu merupakan 

kegiatan milik masyarakat, diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam menjaga 

dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, sedangkan instansi/lembaga terkait 

hanya memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi. 

Kegiatan di Posyandu, dikenal dengan sistem lima meja. Meja 1 (satu) merupakan 

tempat pendaftaran balita yang akan ditimbang dan dilaksanakan oleh kader, meja 2 (dua) 

penimbangan berat badan anak oleh kader, meja 3 (tiga) pencatatan Kartu Menuju Sehat 

(KMS) oleh kader, meja 4 (empat) penyuluhan berdasarkan kasus yang ditemui, dan meja 5 

(lima) pelayanan kesehatan oleh Bidan atau Perawat, seperti imunisasi bayi dan ibu hamil, 
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deteksi dini tumbuh kembang balita, pemeriksaan ibu hamil dan pelayanan KB. (TP PKK 

1994:5 dalam Sir’atun. 2005:25). 

Deteksi dini tumbuh kembang balita merupakan salah satu program Puskesmas yang 

dilaksanakan di Posyandu. Dalam buku Depkes RI (1998:9) yang digunakan oleh petugas 

mengatakan bahwa deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara 

komprehensif untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta 

mengenal faktor resiko (fisik, biomedik, psikososial) pada balita. Adapun kegunaan deteksi 

dini ini adalah untuk mengetahui penyimpangan tumbuh kembang balita secara dini, 

sehingga upaya pencegahan, upaya stimulasi dan upaya penyembuhan serta pemulihan 

dapat diberikan dengan indikasi yang jelas sedini mungkin pada masa-masa kritis proses 

tumbuh kembang.  

Alat untuk deteksi dini ini berupa tes skrining yang telah distandarisasi untuk 

menjaring anak yang mempunyai kelainan. Hasil pemeriksaan dicatat di dalam Kartu Data 

Tumbuh Kembang Anak (Direktorat Bina Kesehatan Keluarga, 1991). Berdasarkan data 

yang direkam pada kartu tersebut, dibuat kesimpulan tentang keadaan tumbuh kembang 

anak. Kemudian dilakukan langkah-langkah tindak lanjut yang sesuai.  

Adapun tes skrining dalam deteksi dini telah diterangkan dalam Depkes RI (1998:10), 

yaitu: (1) Pengukuran Berat Badan menurut Umur (BB/U). Pengukuran berat badan secara 

teratur dapat menggambarkan keadaan gizi anak sejak lahir sampai berusia lima tahun. 

Penimbangan dilakukan setiap bulan untuk dapat menggambarkan pertumbuhan fisik dan 

keadaan gizi balita, (2) Pengukuran Lingkar Kepala Anak (PLKA). Pengukuran lingkar kepala 

anak secara teratur dapat menggambarkan perkembangan otak, sehingga dapat dipakai 

sebagai salah satu alat pemantau perkembangan kecerdasan anak, (3) Kuesioner Pra 

Skrining Perkembangan (KPSP). Kuesioner pra skrining perkembangan anak (KPSP) adalah 

suatu daftar pertanyaan singkat yang ditujukan kepada para orang tua dan dipergunakan 

sebagai alat untuk melakukan skrining pendahuluan perkembangan anak usia 3 (tiga) bulan 

sampai dengan 6 (enam) tahun. Bagi tiap golongan umur terdapat 10 (sepuluh) pertanyaan 

untuk orang tua atau pengasuh anak, (4) Kuesioner Perilaku Anak Prasekolah (KPAP). 

Kuesioner perilaku anak prasekolah (KPAP) adalah sekumpulan kondisi-kondisi perilaku 

yang digunakan sebagai alat untuk mendeteksi secara dini kelainan-kelainan perilaku anak 

prasekolah. (5) Tes Daya Lihat (TDL) dan Tes Kesehatan Mata (TKM) bagi Anak Prasekolah. 

TDL dan TKM adalah alat untuk memeriksa ketajaman daya lihat serta kelainan mata pada 

golongan umur tersebut. TDL dipakai untuk mendeteksi secara dini kelainan daya lihat anak 

usia prasekolah. Dengan demikian tindak lanjut dapat ditentukan, sehingga kesempatan 

untuk memperoleh ketajaman daya lihat menjadi lebih besar. TKM dilakukan dengan 

pengikuti petunjuk yang diberikan, meliputi pemeriksaan mata atas beberapa kelainan, 

keluhan anak, dan perilaku anak. (6) Tes Daya Dengar (TDD) Anak. Tes daya dengar 

berguna untuk mengetahui adanya gangguan pendengaran pada anak, sehingga dengan 
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diketahui lebih dini, maka dapat dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan 

daya dengar dan meningkatkan kemampuan berbicara pada anak. 

 

PENUTUP 
Deteksi dini bertujuan untuk menentukan derajat cacat/kelainan, faktor 

protektif/ketahanan, dan anak yang memerlukan rujukan, agar anak dapat ditangani atau 

diintervensi lebih cepat. Intervensi dini sebagai salah satu usaha pencegahan dan 

penanganan hambatan yang dihadapi anak, sangat penting artinya dalam memberikan 

layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini juga berkaitan dengan hak anak akan 

pendidikan. Semakin dini usaha intervensi dan preventif dilakukan, semakin besar pula 

pengaruh upaya-upaya pencegahan terhadap masalah psikososial yang lebih serius. Pusat 

layanan kesehatan yang terdekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, adalah 

Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Sesuai dengan tugasnya, puskesmas 

mempunyai peranan penting dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak 

dengan melakukan deteksi dini tumbuh kembang balita. Hal ini dilakukan untuk dapat 

menemukan kelainan yang dimiliki anak, sehingga dapat dilakukan intervensi sedini 

mungkin. Deteksi dini tumbuh kembang balita merupakan salah satu program Puskesmas 

yang dilaksanakan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Deteksi dini merupakan upaya 

penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan atau 

mengidentifikasi penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta mengenal faktor 

resiko pada balita. Alat deteksi dini ini berupa tes skrining yang telah distandarisasi untuk 

menjaring anak yang mempunyai kelainan.  
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ABSTRAK 
Bahasa sebagai alat komunikasi manusia, dalam bentuk simbol atau tanda dan selalu 

memiliki ide / gagasan. Dalam kegiatan komunikasi manusia menyampaikan pikiran dan 
perasaannya kepada orang lain. Dalam keterampilan bahasa, ada empat aspek yang tidak 
dapat lepas satu sama lain, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan 
bahwa ada siswa tunarungu yang duduk di kelas 4 SDLB B mengalami kesulitan didalam 
membaca pemahaman. 

Hal ini dapat dilihat ketika siswa diberikan teks bacaan dan setelah membaca teks 
tersebut, siswa diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang telah diberikan 
peneliti, terlihat siswa hanya terdiam dan menggelengkan kepala yang menandakan bahwa 
siswa tidak mengerti apa yang telah dibacanya. Berdasarkan latar belakang masalah maka 
diangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kemampuan ATR didalam 
membaca pemahaman?, 2) Bagaimanakah kemempuan ATR setalah diberikan intervensi 
dengan menggunakan media komik didalam membaca pemahaman? 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, percobaan yang dilakukan pada siswa 
tunarungu yang duduk di kelas 4 SDLB B bahwa sebagai persyaratan sudah mampu 
membaca permulaan. Metode penelitian ini penerimaan Tunggal Subjek Penelitian (SSR) 
dan desain ABA, A-1 (baseline 1), B (Intervensi), A-2 (baseline 2). 

Hasil penelitian dapat dilihat dari data yang diperoleh oleh peneliti. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan pertanyaan dan asumsi dasar, dapat lihat dari data yang dikumpulkan 
peneliti, subjek mengalami peningkatan pada keterampilan membaca pemahaman, 
berdasarkan pengolahan data, maka diperoleh mean Baseline 1 (A-1) 52%, mean Intervensi 
(B) 86%, dan mean Baseline 2 (A-2) 70%.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan semua pihak agar memperhatikan aspek- 
aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahasa siswa tunarungu terutama 
dalam keterampilan membaca pemahaman, dikarenakan siswa tunarungu sebagai insan 
visual membutuhkan media yang dapat menyampaikan informasi ataupun pembelajaran 
secara konkrit melalui indera visual, dalam hal ini komik menjadi salah satu media yang 
dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa tunarungu. 

 
 
Kata kunci : Komik, keterampilan membaca pemahaman 
 
 
 

PENDAHULUAN 
Bahasa sebagai alat komunikasi manusia, berupa lambang atau tanda dan selalu 

mengandung pikiran perasaan. Di dalam kegiatan komunikasi ini manusia menyampaikan 

pikiran dan perasaannya kepada pihak lain. Dalam keterampilan bahasa terdapat empat 

aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Dalam hal ini membaca merupakan masalah yang diangkat sebagai penelitian. 

Membaca pemahaman merupakan bagian dari kegiatan membaca intensif. Menurut Lado 

dalam Soedarso, (1989:58-59) “Membaca pemahaman diartikan sebagai pemahaman arti 

atau maksud dalam suatu bacaan melalui tulisan”. Lado lebih menekankan pada 

penguasaan bahasa dan symbol grafis atau tulisan yang digunakan dalam bacaan yang 

dibacanya. Selanjutnya ia menekankan bahwa membaca pemahaman bergantung pada 
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perbendaharaan kata pembaca, keterampilan pembaca, serta pengalaman pembaca. Karena 

membaca akan didasarkan pada pengertian pemahaman yang diungkapkannya, yaitu bahwa 

pemahaman atau komprehensi adalah kemampuan membaca untuk mengerti; ide pokok, 

detail penting, dan seluruh pengertian. Untuk pemahaman itu perlu menguasai 

perbendaharaan kata, akrab dalam struktur dasar dalam penulisan, dan latar belakang 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan 

seorang siswa tunarungu yang duduk di kelas 4 SDLB B yang kurang memahami isi suatu 

bacaan / wacana. Dikarenakan jika diberikan sebuah wacana dan pertanyaan, maka 

jawaban siswa tidak sesuai / tidak menyambung dengan isi bacaan / wacana yang diberikan. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa tunarungu yaitu dengan menggunakan pemanfaatan media 

visual yaitu salah satunya dengan menggunakan media komik, dimana komik merupakan 

salah satu media alternatif untuk mempermudah siswa tunarungu di dalam meningkatkan 

membaca pemahaman. Selain itu komik memiliki unsur yang menarik perhatian siswa 

tunarungu dalam pembelajaran dengan situasi yang menyenangkan. 

Maka berdasarkan hasil dari observasi tersebut, peneliti akan meneliti mengenai apakah 

dengan menggunakan komik sebagai media dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman pada siswa tunarungu. 

 

PEMBAHASAN 
Keterampilan membaca merupakan salah satu aspek keterampilan bahasa yang sifatnya 

reseptif, menerima dan merupakan proses perubahan wujud tulisan menjadi makna 

(Suhendar dan Supinah,1992:3). Kata membaca berasal dari kata dasar baca, yang 

mendapat imbuhan berupa awalan “me” sehinga menjadi membaca. 

Banyak ahli yang memberikan definisi tentang membaca, secara umum membaca 

adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Sedangkan dari segi linguistik batasan membaca adalah: Suatu proses penyandian kembali 

dan pembacaan sandi (a recording and decoding process), berlainan dengan berbicara dan 

menulis yang justru melibatkan penyandian (encoding). Sebuah aspek pembacaan sandi 

(decoding) adalah menghubungkan kata-kata tulis (written word) dengan makna bahasa lisan 

(oral language meaning) yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi 

bermakna (Tarigan,1994:7). 

 

Dapat disimpulkan bahwa membaca adalah proses mendapatkan arti dari kata-kata 

tertulis yang melibatkan koordinasi penglihatan, gerak mata, ingatan dan pengetahuan 

pembaca untuk memahami pesan / makna yang tertulis dalam bacaan. 
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Untuk pendidikan pada siswa tunarungu, membaca merupakan tahap reseptif visual 

setelah siswa menguasai bahasa ekspresif kinestetik bicara. Kemampuan membaca 

merupakan salah satu modal siswa tunarungu untuk menguasai bahasa verbal. 

Menurut Suhendar (1992:27) pemahaman isi bacaan adalah “membaca bahan bacaan 

dengan menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam dan dalam, sehingga ada 

kepuasan tersendiri setelah bacaan itu selesai dibaca”. Bond (Tarigan,1994:42) 

mendefinisikan bahwa: “membaca pemahaman ialah kegiatan membaca yang bertujuan 

untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran yang menandai terhadap makna-makna 

yang terkandung didalam lambang-lambang tertulis”. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman 

merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih 

tajam dari bacaan yang telah dibaca, dimana secara teknis dapat diukur melalui tes. 

Secara umum tujuan membaca pemahaman adalah untuk memperoleh informasi aktual 

secara detail apa yang telah dibaca dan berusaha untuk menarik kesimpulannya. Bahan 

bacaan untuk membaca pemahaman dalam pembicaraan ini berupa suatu wacana yang 

dalam pemahamannya dibantu oleh suatu media yaitu komik. 

Dengan tidak berfungsinya indera pendengaran, maka siswa tunarungu tidak akan 

mengalami perkembangan atau masa perolehan bahasa seperti halnya yang terjadi pada 

siswa dengar. Kalaupun siswa tunarungu dapat menangkap apa yang terjadi di sekelilingnya 

(yang penuh dengan bunyi), maka hanya hal-hal yang dapat diindera melalui indera visual 

dan haptiknya (taktil dan kinestetiknya). Kondisi semacam ini tentunya membuat siswa 

tunarungu mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa, antara lain hambatan dalam 

membaca. 

Menurut Widyanti (1999:9) siswa tunarungu dalam membaca sering terjadi kesalahan, 

mereka hanya dapat mengeluarkan ucapan-ucapan atau bunyi-bunyi tanpa mengetahui 

artinya apalagi yang abstrak. Mereka tidak cepat memahami pesan yang disampaikan 

penulis melalui kata-kata atau bahasa tulisan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa tunarungu mengalami hambatan 

dalam membaca terutama pada kata-kata yang bersifat abstrak dan kesulitan untuk berperan 

sebagai orang lain. 

MEDIA KOMIK 
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harafiah berarti ‘tengah’, 

‘perantara’ atau pengantar. Menurut Gagne dan Briggs (1975) dalam Arsyad (2002:4) 

mengatakan bahwa: 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar atau wahana siswa fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Sadiman (200:7) mengemukakan “media merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang 
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fikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui cirri-ciri dari media pembelajaran / 

pendidikan: 

a) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware 

(perangkat keras) yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba 

dengan panca indera. 

b) Media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software 

(perangkat lunak), yaitu kandungan. 

c) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

d) Media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam 

maupun diluar kelas. 

e) Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

f) Media pendidikan dapat digunakan secara massa, kelompok besar. 

g) Sikap, perbuatan, organisasi, startegi, dan manajemen yang berhubungan dengan 

penerapan suatu nilai. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang digunakan untuk membentuk persepsi siswa dalam belajar. 

Tujuan Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar, antara metode mengajar dan media pengajaran saling 

berkaitan. Pemilihan metode mengajar tertentu akan mempengaruhi di dalam menentukan 

media yang sesuai, meskipun masih ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu tujuan 

pengajaran, konteks pembelajaran, dan karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat 

dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pengajaran adalah alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru. 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran akan sangat 

membantu siswa mengingatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

Media sangat penting kedudukannya dalam proses pembelajaran. Dengan adanya 

media pembelajaran, maka metode pembelajaran lebih bervariasi, sehingga siswa tidak 

hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga dapat melakukan hal-hal lain seperti 

demonstarsi. Dengan demikian pengetahuan dan pengalaman siswa semakin bertambah.  

Komik disini merupakan variabel bebas atau variabel penyebab, variabel bebas ini 

diartikan sebagai variabel penyebab munculnya variabel lain. 
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Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak 

yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak 

di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, 

mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. 

Pada tahun 1996, Will Eisner menerbitkan buku Graphic Storytelling, di mana ia 

mendefinisikan komik sebagai "tatanan gambar dan balon kata yang berurutan, dalam 

sebuah buku komik." Sebelumnya, pada tahun 1986, dalam buku Comics and Sequential Art, 

Eisner mendefinisikan teknis dan struktur komik sebagai sequential art, "susunan gambar 

dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide". 

Dalam buku Understanding Comics (1993) Scott McCloud mendefinisikan seni 

sekuensial dan komik sebagai juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, 

intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in the viewer. 

Para ahli masih belum sependapat mengenai definisi komik. Sebagian diantaranya 

berpendapat bahwa bentuk cetaknya perlu ditekankan. Yang lain lebih mementingkan 

kesinambungan gambar dan teks. Sebagian lain lebih menekankan sifat kesinambungannya 

(sequential). 

Untuk lingkup Nusantara, seorang penyair dari semenanjung Melayu (sekarang 

Malaysia) Harun Amniurashid (1952) pernah menyebut 'cerita bergambar' sebagai Referensi 

istilah cartoons dalam bahasa Inggris. Di Indonesia terdapat sebutan tersendiri untuk komik 

seperti diungkapkan oleh pengamat budaya Arswendo Atmowiloto (1986) yaitu cerita gambar 

atau disingkat menjadi cergam yang dicetuskan oleh seorang komikus Medan bernama Zam 

Nuldyn sekitar tahun 1970. Sementara itu Seno Gumira Ajidarma (2002), jurnalis dan 

pengamat komik, mengemukakan bahwa komikus Teguh Santosa dalam komik Mat Romeo 

(1971) pernah mengiklankan karya mereka dengan kata-kata "disadjikan setjara filmis dan 

kolosal" yang sangat relevan dengan novel bergambar. 

Akronim cerita (ber)gambar, menurut Marcell Boneff mengikuti istilah cerpen (cerita 

pendek) yang sudah terlebih dahulu digunakan, dan konotasinya menjadi lebih bagus, meski 

terlepas dari masalah tepat tidaknya dari segi kebahasaan atau etimologis katanya. 

Tetapi menilik kembali pada kelahiran komik, maka adanya teks dan gambar secara 

bersamaan dinilai oleh Francis Laccasin (1971) sebagai sarana pengungkapan yang benar-

benar orisinal. Kehadiran teks bukan lagi suatu keharusan karena ada unsur motion yang 

bisa dipertimbangkan sebagai jati diri komik lainnya. 

Karena itu di dalam istilah komik klasik indonesia, cerita bergambar, tak lagi harus 

bergantung kepada cerita tertulis. Hal ini disebut Eisner sebagai graphic narration (terutama 

di dalam film dan komik). 
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HASIL PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bagaimana pengaruh komik pada keterampilan 

membaca pemahaman siswa tunarungu, hal ini dapat diketahui dengan cara 

membandingkan bagaimana kemampuan awal siswa tunarungu dalam membaca 

pemahaman, setelah melakukan tes kemampuan awal siswa tunarungu maka diambil 

kesimpulan bahwa, pada saat siswa menjawab pertanyaan yang diberikan yang 

berhubungan dengan kalimat / wacana yang telah diberikan maka terlihat bahwa siswa 

tunarungu sulit menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi suatu kalimat / wacana. 

Pada saat melakukan pengetesan pada fase baseline 1 (A-1), pada pengetesan pertama 

siswa tunarungu diberikan sebuah wacana yang kemudian dibaca oleh siswa. Kemudian 

setelah siswa membaca kalimat / wacana tersebut, siswa diberikan lima buah pertanyaan 

yang berhubungan dengan kalimat /wacana yang diberikan dan siswa harus menjawab 

pertanyaan tersebut. Jika dilihat dari hasil jawaban siswa maka terlihat bahwa jawaban yang 

diberikan siswa tidak sesuai dengan kalimat / wacana yang diberikan. 

Selanjutnya bagaimana media komik berperan serta dalam meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa tunarungu? Komik sebagai salah satu media semi konkrit yang 

membantu siswa untuk mengkonkritkan hal- hal yang terdapat pada wacana yang 

disampaikan. Pada saat pembelajaran siswa akan dapat terbantu untuk memahami setiap 

alur cerita, karena komik lebih realistis menggambarkan hal- hal yang tercantum dalam 

kalimat / wacana, komik juga dapat mengatasi ruang dan waktu sehingga dengan praktis 

dapat menjelaskan apapun di dalam kelas, tanpa harus membawa objek yang diperlukan 

pada tema pembelajaran, hanya cukup menggambarkan situasi, waktu, ataupun objek yang 

diperlukan dalam pembelajaran.  

Pada saat pemberian intervensi (B) maka dapat dilihat hasilnya dapat dibandingkan 

antara fase baseline 1 (A-1) dengan fase baseline 2 (A-2) seperti pada grafik 4.8, yaitu pada 

mean baseline 1 (A-1) 52 %, mean intervensi (B) 86 % dan mean baseline 2 (A-2) 70 % hal 

ini membuktikan membaca pemahaman siswa tunarungu meningkat setelah diberikan 

intervensi dengan komik, hal ini dikarenakan komik sebagai media visual yang mampu 

menyampaikan pesan dan informasi pada siswa tunarungu sebagai insan visual, dalam hal 
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ini komik berperan sebagai media visual yang mempermudah guru dalam menjelaskan 

kalimat / wacana, dan juga siswa akan lebih mudah mencerna kalimat / wacana tersebut 

karena informasi yang disampaikan melalui visual. Hal ini sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Sadiman (2003:29) mengemukakan bahwa “Gambar merupakan media 

umum yang sering digunakan serta dapat dimengerti dan dinikmati dimana-mana yang 

sifatnya konkrit dan realistis menunjukkan pokok permasalahan tertentu”. Fungsi 

penggunaan media gambar adalah merupakan media visual yang dapat berfungsi untuk 

mengantar atau meneruskan informasi (pesan). Media gambar beseripun memiliki 

kekurangan yaitu ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar, dan akan lebih baik bila 

komik lebih detail menggambarkan sebuah wacana yang ingin disampaikan kepada siswa 

tunarungu sehingga tidak  menimbulkan persepsi yang berbeda, tetapi peran guru sebagai 

perangkat yang tidak terlepas dari komik, akan membantu siswa untuk memahami komik 

tersebut, sehingga tidak mengurang validitas dari media ini. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan seluruh hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa tunarungu 

memiliki hambatan dalam keterampilan membaca pemahaman, hal ini dapat dilihat dari 

jawaban siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebelum diberikan 

intervensi, yaitu adanya ketidaksesuaian / ketidaknyambungan antara pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan kalimat / wacana dengan jawaban siswa. 

Akan tetapi setelah diberi intervensi melalui media komik hasilnya adalah adanya 

peningkatan yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, hal ini membuktikan 

bahwa siswa tunarungu ada peningkatan didalam keterampilan membaca pemahamannya. 

Oleh karena itu media komik cukup efektif digunakan sebagai media dalam pembelajaran 

keterampilan membaca pemahaman siswa tunarungu. 
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Abstract: This research aims to apply the cooperative learning TGT (Team Games 

tournament) model so that mental retardation can improve learning results in mathematics. 

This research uses quasi experimental research design with Randomized Control Group Pre 

Test-Post Test Design. The data analysis is carried out by using non parametric statistic 

analysis technique with U Test formula (Man Whitney Test). 

The data analysis using U Test formula (Man Whitney Test) yields ZH result -2,80 and critical 

value α 5% (the test is carried out in two sides), therefore it is known that the critical value is 

± 1,96. Hence, the Ho is rejected and Ha is accepted because ZH, -1,96 which means there 

is difference between the mathematics learning result of students with mental retardation at 

SDLB Negeri Sumberjo-.Kandat Kediri who was treated with cooperative learning TGT 

(Team Games Tournament) model with that of YPLB SLB Kanigoro which has not applied 

the TGT (Team Game Tournament) model. 

Keywords: T G T model, mathematics, students with mental retardation 

 
PENDAHULUAN            
            Metode guru dalam menyampaikan materi pelajaran sangat mempengaruhi 

kelancaran proses belajar mengajar dan minat anak terhadap materi yang diajarkan. Ketidak 

cocokan pemilihan metode mengajar guru dapat menjadikan anak jenuh dalam mengikuti 

proses belajar mengajar, dimana pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar anak. 

Menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang menarik perhatian anak, dapat 

membangkitkan semangat dan motivasi anak dalam belajar.  

Cara menyampaikan materi pelajaran yang menarik perhatian, dan memotivasi anak, guru 

harus mempunyai strategi tertentu untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran dengan 

efektif dan efisien. Salah satu strategi dalam pembelajaran adalah menggunakan 

pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif anak dapat bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil dan saling membantu serta berdiskusi bersama-sama dalam 

menyelesaikan kegiatan belajar. Menurut (Slavin : 1994) pembelajaran kooperatif dapat 

dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil beranggotakan 3-5 anak dengan kemampuan 

yang heterogen. Dengan demikian anak dilatih untuk bekerja sama dengan temannya 

dengan baik. 
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            Anak tunagrahita mempunyai masalah pada perkembangan mentalnya dan 

berhubungan dengan tingkat intelegensinya yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan 

anak normal pada umumnya. Menurut  (Delphie, 2006:15) anak tunagrahita adalah anak 

yang mengalami keterbelakangan mental dan secara umum anak tunagrahita mempunyai 

tingkat kemampuan intelektual di bawah rata-rata, mengalami hambatan terhadap perilaku 

adaptif selama masa perkembangan hidupnya dari 0 tahun hingga 18 tahun. Masalah yang 

dihadapi anak tunagrahita diantaranya masalah belajar. Dapat disadari bahwa dengan 

keterbatasan kemapuan berfikir, sudah tentu anak mengalami kesulitan belajar, yang 

terutama pada mata pelajaran akademik. Sedangkan dalam bidang non-akademik anak 

tunagrahita tidak banyak mengalami kesulitan dalam belajar, anak tugrahita memerlukan 

bantuan secara khusus yaitu disesuaikan dengan kemampuannya. Masalah-masalah yang 

terjadi pada proses pembelajaran pada anak tunagrahita diantaranya kesulitan menangkap 

pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, mencari metode yang tepat, kemampuan 

berfikir abstrak yang terbatas, daya ingat yang rendah. Anak tugrahita ringan memiliki tingkat 

intelegensi antara 52-68 menurut Binet dan menurut skala Wechsler (WISC) memiliki 

intelegensi 55-69 (Rochyadi,2005:14). Anak tunagrahita ringan masih mampu dididik 

berbagai keterampilan, karena masih memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan 

melalui pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal.            

Berdasarkan study awal atau observasi diketahui bahwa kegiatan pembelajaran pada anak 

tunagrahita ringan di SDLBN Sumberjo Kandat Kediri dapat dikatakan kurang efektif. 

Keadaan tersebut di pengaruhi beberapa faktor yaitu : karakteristik anak tunagrahita yang 

berbeda antara satu dengan yang lain, fasilitas pembelajaran yang kurang mendukung dan 

kurangnya tenaga ahli. Keadaan dilapangan memperlihatkan bahwa keberhasilan dalam 

pembelajaran yang sudah di laksanakan kurang maksimal, terutama dalam pembelajaran 

akademik yang berhubungan dengan belajar matematika. Matematika bagi anak tunagrahita 

ringan khususnya kelas V di SDLB Negeri Sumberjo- Kandat Kediri merupakan pelajaran 

yang dianggap sulit dan membosankan sehingga mudah dilupakan. Dari faktor tersebut hasil 

belajar matematika cukup rendah. Hal ini terjadi karena tidak adanya fariasi dalam model 

pembelajaran. Di SDLB Negeri Sumberjo-Kandat Kediri model pembelajarannya 

menggunakan ceramah dan tanya jawab yang membuat anak tunagrahita ringan bosan 

dalam belajar. 

Agar matematika tidak dianggap sulit bagi anak tuagrahita ringan, maka guru harus 

mempunya kreativitas dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan dapat 

memotivasi anak tunagrahita ringan dalam meningkatkan hasil belajarnya. Salah satu upaya 

untuk memotivasi belajar anak tunagrahita ringan yaitu melalui pembelajaran berkelompok 

dengan cara bermain. Maka peneliti akan menguji  penerapan Pembelajaran Kooperatif 

model TGT (Team Games Tournament) untuk meningkatkan hasil belajar matematika di 

SDLB Nergeri Sumberjo- Kandat Kediri. 
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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika anak 

tunagrahita ringan melalui penerapan pembelajaran kooperatif Model TGT (Team Games 

Tournament) di SDLB Negeri Sumberjo Kandat Kediri  dengan yang tidak diterapkan 

pembelajaran Kooperatif Model TGT (Team Games Tournamet) di YPLB SLB Kanigoro dan 

untuk membuktikan  peningkatan hasil belajar dengan penerapan pembelajaran kooperatif 

model TGT (Team Games Tournament) di SDLB Negeri Sumberjo-Kandat Kediri. 

 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian termasuk penelitian eksperimen semu, dengan mengunakan rancangan 

eksperimen semu model Randomized Control Group Pre test-Post test Desingn dengan 

memenuhi syarat yaitu adanya subyek pembanding, tanpa randomisasi Analisis data 

menggunakan statistik non parametik: rumus  ”U”-test (Mann-Withney Test). 

 
HASIL PENELITIAN  

a. Hasil rata – rata pre test, post test  kelompok eksperimen dan kelompok kontrol                                

Tabel 4.1 

                         Rata – Rata Pre Tes,  Post Test  kelompok eksperimen 

No. Nama  Nilai rata-rata Selisih  

Nilai pre test Nilai pos test 

1. RI 45 85 40 

2. DK 35 85 50 

3. DW 50 90 40 

4. AR 50 85 35 

5. DN 50 90 40 

6. AN 55 95 40 

 
Tabel 4.2 

  Rata – Rata Pre Test, Post Test kelompok kontrol 

No. Nama  Nilai rata-rata Selisih  

Nilai pre test Nilai pos test 

1. AW 45 70 35 

2. EM 45 65 30 

3. AI 40 70 30 

4. RK 50 75 25 

5. AD 55 70 25 

6. SN 55 80 25 

b. analisis data.                    

                                   Tabel 4.3 
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   Nilai Selisih Kelompok Eksperimen Dan Kontrol 

Nilai selisih 

Nama Kel. Ekspmn Nama Kel. Kontrol 

RI 40 AW 35 

DK 50 EM 30 

DW 40 AI 30 

AR 35 RK 25 

DN 40 AD 25 

AN 40 SN 25 

                                                             Tabel 4.4 

                       Rangking Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Data asli (urutan) Rangking(jenjang) 

25 2 

25 2 

25 2 

30 4,5 

30 4.5 

35 (6.5) 

35 6.5 

40 (9.5) 

40 (9.5) 

40 (9.5) 

40 (9.5) 

50 (12) 

Dalam daftar rangking diatas, jenjang untuk kelompok eksperimen adalah yang bertanda 

kurung, sedang yang tidak bertanda kurung adalah jenjang untuk kelompok kontrol. Untuk 

lebih mudah dipahami perhatikan tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.5 

               Perhitungan jenjang (R) kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 kel. Eksp  Nilai  Jenjang  kel.Cont  Nilai  Jenjang  

RI 40 6.5 AW 35 2 

DK 50 9.5 EM 30 2 

DW 40 9.5 AI 30 2 

AR 35 9.5 RK 25 4,5 

DN 40 9.5 AD 25 4.5 

AN 40 12 SN 25 6.5 

  R 1=   R2 = 
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56,5 21,5 

         Dari data tabel diatas , dapat dihitung sebagai berikut: 

R 1 = 56,5    R 2 = 21,5 

n1 = 6          n2 = 6 

U = n1 n2 + n1 (n1+1) – R1 

                2 

U = 6 . 6 + 6  (6 +1) – 56 

 2 

U  = 36 + 21 – 56,5= 0,5 

         Kemudian menghitung mean: 

E (U)  = n1 n2= 6.6=18 

                   2         2 

  Dan deviasi standart: 

αU  = √ n1 n2 (n1 + n2 +1) 

    12 

αU  = √ 6 . 6  ( 6 + 6 +1) 

    12 

αU  = √ 36  ( 13)= √ 468 

          12               12  

           αU  = √ 39= 6,24 

   

Nilai standat dihitung dengan: 

Z  = U – E(U) 

          αU 

 Z  = 0,5 – 18= -17,5 = - 2,80  

         6,24       6,24 

 Pengujian hipotesis  

 Nilai kritis  untuk α = 5% dan kriteria pengambilan keputusannya adalah: 

Ho ditolak  apabila Z > + 1,96 atau Z < -1,96 

Ho direima apabila -1,96 ≤ Z ≤ +1,96 

PEMBAHASAN 
Melaluai penerapan pembelajaran kooperatif model TGT (Team Games Tournament) 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hasil yang diperoleh yaitu dalam belajar anak 

merasa senang dan santai sehingga banyak anak yang dapat mengerjakan test tanpa 

bantuan meskipun memerlukan waktu yang agak lama. Selain itu pada saat pembelajaran 

berlangsung, anak juga dapat bekerja sama dengan kelompokknya. 

Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model 

TGT (Team Games Tournament) memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping 

menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar 
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(Kiranawati:2007). Jadi dalam pembelajaran kooperatif model TGT (Team Games 

Tournament) terdapat permainan. Menurut Sudono(2004:1) bermaian adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau 

memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. 

Dengan melihat intelegensi anak tunagrahita ringan di bawah rata-rata, yang mengalami 

kesulitan untuk dapat berfikir secara abstrak, maka diperlukan pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga diberikan pembelajaran yang terdapat permainannya. 
 

SIMPULAN 

1. Ada perbedaan hasil belajar matematika anak tunagrahita ringan melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif Model TGT (Team Games Tournament) di SDLB Negeri Sumberjo 

Kandat Kediri  dengan yang tidak diterapkan pembelajaran Kooperatif Model TGT (Team 

Games Tournamet) di YPLB SLB Kanigoro” 
2. Ada peningkatan hasil belajar matematika anak tunagrahita ringan melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif Model TGT (Team Games Tournament) di SDLB Negeri Sumberjo Kandat 

Kediri   
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilaksanakan bertolak dari belum adanya instrumen baku yang dapat 

digunakan oleh guru dalam melakukan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. 
Sehingga guru sering kesulitan di dalam merancang program pembelajaran yang sesuai 
dengan hambatan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. 

Penelitian secara umum bertujuan mengembangkan instrumen digital untuk identifikasi 
dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Secara khusus tujuan penelitian tahun pertama 
adalah untuk mengetahui kebutuhan guru dan kepala sekolah luar biasa tentang (a) 
penguasaan kompetensi identifikasi dan asesmen, (b) kebutuhan pengembangan instrumen 
identifikasi, (c) kebutuhan instrumen identifikasi standar, dan (d) kebutuhan instrumen 
identifikasi berbasis digital. 

Penelitian dilaksanakan di wilayah Surakarta, mencakup 7 kabupaten/kota, dengan 
subyek kepala sekolah dan guru yang diambil secara purposive sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket terbuka dan tertutup, dilanjutkan dengan 
melakukan focus group discussion. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kwantitatif 
prosentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) sebagian besar (88%)  responden  
menyatakan perlunya penguasaan kompetensi identifikasi, (b) seluruh responden (100%)  
setuju/membutuhkan pengembangan instrumen identifikasi, (c) sebagian besar responden  
(94%) menginginkan instrumen identifikasi distandarisasi, dan (d) sebanyak 97% responden 
menginginkan instrumen identifikasi berbasis digital. 

 
Kata kunci: identifikasi, anak berkebutuhan khusus, instrumen digital.   

   
A. Pendahuluan 

Tugas pokok seorang guru Sekolah Luar Biasa (SLB) pada dasarnya tidak berbeda 

dengan guru lain pada umumnya yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, menganalisis hasil belajar, melakukan 

remediasi dan pengayaan serta bimbingan bagi peserta didik. Selain tugas-tugas pokok 

tersebut di atas guru SLB memiliki tugas lain yaitu melakukan identifikasi dan asesmen 

peserta didik berkebutuhan khusus.   

Kegiatan identifikasi dan asesmen dimaksudkan untuk menghimpun informasi seawal 

mungkin apakah peserta didik mengalami kelainan atau tidak (kelainan fisik, intelektual, 

sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis). Ada tidaknya kelainan seseorang 

didasarkan pada hasil perbandingan kondisi setiap individu peserta didik dengan peserta 

didik lain pada umumnya. Hasil identifikasi tersebut ditindak lanjuti dengan kegiatan yang 

disebut asesmen. Dari hasil asesmen selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk penyusunan 

program pembelajaran atau program intervensi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

peserta didik (Abdul Salim, 2014).  

Kegiatan asesmen pada dasarnya merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-

anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen dapat 

dilakukan oleh guru SLB (untuk beberapa hal), dan tenaga profesional lain yang tersedia 
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sesuai dengan kompetensinya. Guru SLB dapat melakukan asesmen kesiapan dan atau 

asesmen akademik berupa asesmen kemampuan menulis, membaca dan berhitung. 

Kegiatan identifikasi dan asesmen di atas merupakan ciri tugas lain sebagai guru SLB di luar 

pembelajaran (Munawir Yusuf,  2006).  

Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk 

mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk 

layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan 

pembelajaran. Dengan demikian, asesmen merupakan kegiatan profesional yang dilakukan 

secara khusus untuk menentukan diagnosa dari gangguan atau kelainan yang dialami 

seseorang. Kegiatan asesmen dapat dilakukan oleh guru (untuk beberapa hal), dan tenaga 

profesional lain yang tersedia sesuai dengan kompetensinya. Bila diperlukan asesmen dapat 

dilakukan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, neurolog, orthopedagog, therapis, 

dan lain-lain.  

Asesmen dilakukan untuk menegakkan diagnosis, dan berdasarkan diagnosis tersebut 

dapat dilakukan langkah berikutnya yaitu preskrepsi berupa perencanaan program 

pendidikan. Dengan demikian, hasil dari asesmen dapat membantu membuat keputusan 

tentang pemecahan permasalahan pada pembelajaran (Kauffam & Hallahan (2006)). 

Dengan asesmen akan diketahui kelemahan/kesulitan anak dalam suatu hal, 

kekuatan/potensi/kemampuan dan kelebihan anak dalam suatu hal, serta kebutuhan layanan 

khusus yang diperlukan utnuk mengatasi suatu hal. 

Akurasi hasil identifikasi dan asesmen menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan 

secara seksama khususnya bagi guru. Hal itu disebabkan karena akurasi hasil identifikasi 

dan asesmen akan menentukan jenis dan klasifikasi kebutuhan anak hingga pada akhirnya 

guru dapat menentukan rencana pembelajaran yang tepat dan sesuai bagi anak sebagai 

bentuk dari intervensi pada anak berkebutuhan khusus.  

Namun demikian, tingkat kesulitan kegiatan identifikasi dan asesmen ternyata lebih 

tinggi dibanding penyusunan pembelajaran dan pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan data 

di lapangan, ternyata banyak guru SLB yang masih merasa kesulitan untuk melakukan 

identifikasi dan asesmen pada anak berkebutuhan khusus sehingga menjadi kurang dapat 

menentukan rencana pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak.  

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kondisi di lapangan, kesulitan kegiatan 

identifikasi dan asesmen oleh guru SLB tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) 

keterbatasan tingkat kompetensi guru; 2) belum ada panduan instrumen digital identifikasi 

dan asesmen anak berkebutuhan khusus yang standar; 3) belum ada aplikasi/software yang 

dapat digunakan sebagai alat identifikasi dan asesmen; serta 4) keberagaman jenis anak 

terutama anak berkebTugas pokok seorang guru SLB sebenarnya tidak berbeda dengan 

guru lain yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan 

evaluasi hasil belajar, menganalisis hasil belajar, melakukan remediasi dan pengayaan serta 
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bimbingan siswa (khusus untuk guru SD). Selain tugas-tugas pokok tersebut diatas, guru 

SLB memiliki tugas tambahan yaitu melakukan identifikasi dan asesmen.   

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti berupaya untuk melakukan 

pengembangan instrumen digital identifikasi dan asesmen digital yang dapat dengan mudah 

dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan identifikasi dan asesmen. Instrumen digital tersebut 

diharapkan dapat membantu tugas guru dalam melakukan tugas identifikasi dan asesmen 

pada anak berkebutuhan khusus sehingga dapat merencanakan pembelajaran secara tepat 

dan sesuai dengan kondisi anak sebagai bagian dari intervensi dini pada anak berkebutuhan 

khususutuhan khusus. 

Instrumen digital identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus dirancang 

berbasis Decision Support System (DSS). DSS dalam penelitian ini berbasis komputer 

sistem informasi yang mendukung bisnis atau organisasi pengambilan keputusan kegiatan. 

DSS melayani manajemen, operasi, dan tingkat perencanaan organisasi (biasanya 

pertengahan dan manajemen yang lebih tinggi) dan membantu untuk membuat keputusan, 

yang mungkin cepat berubah dan tidak mudah ditentukan di muka (Unstructured dan 

masalah keputusan Semi-Terstruktur).  Hasil pengembangan dalam penelitian ini berupa 

DSS dalam melakukan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. DSS tersebut 

berisi instrumen, formula, justifikasi yang berbasis fakta dan data yang dimasukkan oleh 

asesor/ petugas. Asesor/ petugas cukup melakukan observasi, wawancara kemudian 

hasilnya dientry pada aplikasi DSS ini, kemudian langsung muncul secara otomatis option 

justifikasi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan instrumen digital identifikasi dan 

asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Secara khusus tujuan penelitian tahun pertama 

adalah untuk mengetahui kebutuhan guru dan kepala sekolah luar biasa tentang (a) 

penguasaan kompetensi asesmen, (b) kebutuhan pengembangan instrumen asesmen, (c) 

kebutuhan instrumen asesmen standar, dan (d) kebutuhan instrumen asesemen berbasis 

digital. Sedangkan tujuan penelitian tahun kedua adalah untuk mengetahui validitas istrumen 

digital berdasarkan validasi ahli, ujicoba lapangan skala kecil dan ujicoba lapangan skala 

luas. 

Hasil penelitian ini pada gilirannya diharapkan dapat membantu tugas guru dalam 

melakukan identifikasi dan asesmen pada ABK sehingga dapat menentukan klasifikasi 

kebutuhan khusus anak sebagai dasar untuk melakukan intervensi dini pada anak yaitu 

membuat rencana pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak. 

 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan pendidikan (R & D) 

dari Borg  &  Gall  (2007), yang bertujuan untuk menghasilkan instrumen digital identifikasi 

dan asesmen anak berkebutuhan khusus (ABK) berbasis DSS guna klasifikasi dan 

perencanaan program intervensi yang sesuai dengan karakteristik, hambatan dan kebutuhan 
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ABK. Penelitian dan pengembangan yang digunakan memuat 3 aspek, yaitu (1) model 

pengembangan, (2) prosedur pengembangan dan (3) ujicoba model yang dikembangkan.  

Prosedur penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini terdiri dari 5 langkah 

utama (Borg dan Gall, 2007), yaitu: 

(1) Melakukan analisis produk yang akan  dikembangkan, (2) Mengembangkan produk 

awal, (3) Validasi ahli dan revisi I, (4)  Ujicoba Lapangan  Skala Kecil/ terbatas & Revisi II, (5) 

Ujicoba Lapangan  Skala Besar & Finalisasi Produk Akhir 

Apabila digambar adalah sebagai berikut:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gbr.1: Model Pengembangan Prosedural dari Borg dan Gall (2007), dengan dilakukan 
modifikasi 

 
Penelitian secara umum bertujuan mengembangkan instrumen digital untuk identifikasi 

dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Secara khusus tujuan penelitian tahun pertama 

adalah untuk mengetahui kebutuhan guru dan kepala sekolah luar biasa tentang (a) 

penguasaan kompetensi identifikasi dan asesmen, (b) kebutuhan pengembangan instrumen 

identifikasi, (c) kebutuhan instrumen identifikasi standar, dan (d) kebutuhan instrumen 

identifikasi berbasis digital. 

Penelitian dilaksanakan di wilayah Surakarta, mencakup 7 kabupaten/kota, dengan 

subyek kepala sekolah dan guru yang diambil secara purposive sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan angket terbuka dan tertutup, dilanjutkan dengan 

melakukan focus group discussion. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kwantitatif 

prosentase. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Penguasaan kompetensi identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus 

Hasil pengumpulan data lapangan terhadap penguasaan kompetensi guru PLB 

dalam identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus diperoleh data seperti dalam 

tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Penguasaan kompetensi Identifikasi dan Assesmen ABK  
Penguasaan Kompetensi Guru PLB dalam identifikasi dan asesmen ABK 

Jawaban Uraian Kompetensi 
1 2 3 4 5 6 

Sangat Menguasai 0 1 2 4 1 2 
Cukup Menguasai 10 15 15 24 21 22 
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Kurang Menguasai 21 15 13 1 7 6 
Tidak Menjawab 1 1 2 3 3 2 
Jumlah 32 32 32 32 32 32 
Sangat Menguasai 0% 3% 6% 13% 3% 6% 
Cukup Menguasai 31% 47% 47% 75% 66% 69% 
Kurang Menguasai 66% 47% 41% 3% 22% 19% 
Tidak Menjawab 3% 3% 6% 9% 9% 6% 
Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Dari data tabel 1 di atas dapat diketahui dari 32 responden bahwa pada pertanyaan 1 

diketahui 0 responden sangat menguasai, 10 responden cukup menguasai, 21 responden 

kurang menguasai dan 1 responden tidak menjawab. Data tersebut dapat disajikan dalam 

prosentase menjadi 0% sangat menguasai, 31% cukup menguasai, 66% kurang menguasai, 

dan 3 % tidak menjawab. Pada pertanyaan 2 diketahui 1 responden sangat menguasai, 15 

responden cukup menguasai, 15 responden kurang menguasai dan 1 responden tidak 

menjawab. Data tersebut dapat disajikan dalam prosentase menjadi 3% sangat menguasai, 

47% cukup menguasai, 47% kurang menguasai, dan 3 % tidak menjawab. Pada pertanyaan 3 

diketahui 2 responden sangat menguasai, 15 responden cukup menguasai, 13 responden 

kurang menguasai dan 2 responden tidak menjawab. Data tersebut dapat disajikan dalam 

prosentase menjadi 6% sangat menguasai, 47% cukup menguasai, 41% kurang menguasai, 

dan 6 % tidak menjawab. Pada pertanyaan 4 diketahui 4 responden sangat menguasai, 24 

responden cukup menguasai, 1  responden kurang menguasai dan 3 responden tidak 

menjawab. Data tersebut dapat disajikan dalam prosentase menjadi 13% sangat menguasai, 

75% cukup menguasai, 3% kurang menguasai, dan 9 % tidak menjawab. Pada pertanyaan 5 

diketahui 1 responden sangat menguasai, 21 responden cukup menguasai, 7 responden 

kurang menguasai dan 3  responden tidak menjawab. Data tersebut dapat disajikan dalam 

prosentase menjadi 3% sangat menguasai, 66% cukup menguasai, 22% kurang menguasai, 

dan 9 % tidak menjawab. Dan pada pertanyaan 6  diketahui 2 responden sangat menguasai, 

22 responden cukup menguasai, 21 responden kurang menguasai dan 1 responden tidak 

menjawab. Data tersebut dapat disajikan dalam prosentase menjadi 6% sangat menguasai, 

69% cukup menguasai, 19% kurang menguasai, dan 6 % tidak menjawab. Dari data tersebut 

dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
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Gambar 1. Penguasaan Kompetensi Guru PLB dalam identifikasi dan asesmen ABK 
 
 

 
2. Kebutuhan Instrumen Identifikasi Bagi ABK  

Hasil pengumpulan data lapangan terhadap kebutuhan pengembangan instrumen  

untuk identifikasi anak berkebutuhan khusus diperoleh data seperti dalam tabel 2 berikut: 

Tabel 2.  Kebutuhan Pengembangan Instrumen Identifikasi dan Asesmen 

Jawaban Jumlah Prosentase 

SANGAT PERLU 32 100% 

KURANG PERLU 0 0% 

TIDAK PERLU 0 0% 

TIDAK MENJAWAB 0 0% 

JUMLAH 32 100% 

 
Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa dari 32 responden seluruhnya menjawab 

sangat perlu, sehingga 100% responden menjawab sangat perlu, apabila data tersebut 

disajikan dalam bentuk grafik menjadi : 

 

 
 

Tugas pokok seorang guru pendidikan luar biasa pada dasarnya adalah meliputi 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi hasil 

belajar, menganalisis hasil belajar, melakukan remediasi dan pengayaan serta bimbingan 

bagi peserta didik. Namun demikian selain tugas-tugas pokok tersebut di atas guru PLB 

memiliki tugas lain yaitu melakukan identifikasi dan asesmen peserta didik berkebutuhan 

khusus (Abdul Salim, 2014). Itulah sebabnya ketika mereka ditanyakan butuh tidaknya 

dikembangkan instrumen  identifikasi digital mereka seluruhnya menyetujui. Hal ini tentu 

berkaitan dengan harapan mereka agar dengan instrumen yang dikembangkan dapat 

membantu tugas-tugas guru dalam perencanaan pembelajaran. 

 

100%	  

0%	  0%	  0%	  

GRAFIK	  4.7	  PENGEMBANGAN	  
INSTRUMEN	  IDENTIFIKASI	  DAN	  

ASESMEN	  

SANGAT	  PERLU	   KURANG	  PERLU	  

TIDAK	  PERLU	   TIDAK	  MENJAWAB	  
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3. Perlunya pengembangan instrumen identifikasi ABK berbasis Digital 

Hasil pengumpulan data lapangan terhadap kebutuhan pengembangan instrumen 

identifikasi dan asesmen digital untuk anak berkebutuhan khusus diperoleh data seperti 

dalam tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Perlunya pengembangan instrumen identifikasi ABK berbasis DSS 

Jawaban Jumlah Prosentase 

SANGAT PERLU 31 97% 

KURANG PERLU 0 0% 

TIDAK PERLU 0 0% 

TIDAK MENJAWAB 1 3% 

JUMLAH 32 100% 

 
Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 32 responden 31 responden 

menjawab sangat perlu, 0 responden menjawab kurang perlu, 0 responden tidak perlu, dan 1 

responden tidak menjawab. Sehingga dalam prosentase 97%  responden menjawab sangat 

perlu, 0% menjawab kurang perlu, 0% tidak perlu, 3% tidak menjawab , apabila data tersebut 

disajikan dalam bentuk grafik menjadi : 

 

 
 

Perlunya instrumen identifikasi berbasis DSS dilengkapi dengan manual 
Tabel 4. Manual Instrumen identifikasi berbasis DSS 

Jawaban Jumlah Prosentase 
SANGAT PERLU 31 97% 

KURANG PERLU 0 0% 

TIDAK PERLU 0 0% 

TIDAK MENJAWAB 1 3% 

JUMLAH 32 100% 
 

97%	  

0%	   0%	  3%	  

GRAFIK	  4.8	  PENGEMBANGAN	  
INSTRUMEN	  IDENTIFIKASI	  DAN	  

ASESMEN	  BERBASIS	  DSS	  

SANGAT	  PERLU	   KURANG	  PERLU	  

TIDAK	  PERLU	   TIDAK	  MENJAWAB	  
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Dari tabel 4. di atas dapat diketahui bahwa dari 32 responden 31 responden 
menjawab sangat perlu, 0 responden menjawab kurang perlu, 0 responden tidak 
perlu, dan 1 responden tidak menjawab. Sehingga dalam prosentase 97%  
responden menjawab sangat perlu, 0% menjawab kurang perlu, 0% tidak perlu, 
3% tidak menjawab , apabila data tersebut disajikan dalam bentuk grafik menjadi : 
 

 
 

D. Kesimpulan dan Rekomendasi 

1. Kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) sebagian besar (88%)  responden  

menyatakan perlunya penguasaan kompetensi identifikasi, (b) seluruh responden (100%)  

setuju/membutuhkan pengembangan instrumen ientifikasi, (c) sebagian besar responden  

(94%) menginginkan instrumen identifikasi distandarisasi, dan (d) sebanyak 97% responden 

menginginkan instrumen identifikasi berbasis digital. 

 

2. Rekomendasi 
Penelitian ini amerekomendasikan perlunya dikembangkan instrumen identifikasi digital 

untuk anak berkebutuhan khusus. Hasil pengembangan instrumen identifikasi digital 

diharapkan mampu membantu guru dalam merencanakan program-program intervensi yang 

sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan model latihan sensomotorik guna  
meningkatkan kemampuan sensorimotor anak tunagrahita. Sedangkan tujuan khusus 
penelitian ini untuk  menyusun model latihan sensomotorik guna  meningkatkan kemampuan 
sensorimotor anak  tunagrahita. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah  Research and 
Development (R & D). Tahap pertama yaitu Pra survey dan pengembangan. Tahun kedua 
yaitu dengan melakukan validasi dan menghasilkan model akhir. Penelitian ini ditargetkan 
dengan output (1) Draf model latihan sensorimotor pada anak tunagrahita, (2) Diterbitkannya 
artikel pada jurnal nasional ber ISSN.  

Penelitian ini  dilaksanakan di SLB CC1 Shanti Yoga Klaten dengan subjek penelitian 
sejumlah 10 siswa anak tunagrahita, serta pada tahun kedua dilaksanakan di SLB se 
Kabupaten Klaten yang memiliki siswa tunagrahita dengan jumlah subjek 30 siswa 
tunagrahita.  
 

 

A. PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh warga 

negara. Seperti yang tertera pada  pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan dan, (2) pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.  

setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang dimaksud adalah 

pengajaran semua anak dengan segala karakteristiknya, baik itu anak yang tergolong normal 

(anak normal) maupun Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).  

Anak berkebutuhan khusus saat ini mulai mendapat banyak perhatian dari pemerintah 

hal ini dibuktikan dengan peningkatan penglokasian anggaran pendidikan  kepada anak-anak 

berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa. Survey yang dilakukan oleh Bakor PLB se-

Jawa Tengah tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus yang 

bersekolah sejumlah 13.090 siswa. Dari seluruh jumlah siswa ABK yang terdaftar anak 

tunagrahita menempati ranking pertama dengan jumlah terbanyak yaitu sejumlah 60% (5.356 

siswa tunagrahita ringan dan 2.692 siswa tunagrahita sedang). 

Anak Tunagrahita menurut DSM IV pada tahun 2006, menjelaskan bahwa : 1) fungsi 

intelektual secara signifikan berada di bawah rata-rata, IQ kurang dari 70, 2) Kurangnya 

fungsi sosial adaptif dalam minimal dua bidang berikut : komunikasi, mengurus diri sendiri, 

kehidupan keluarga, keterampilan interpersonal, penggunaan sumber daya komunitas, 

kemampuan untuk mengambul keputusan sendiri, keterampilan akademik fungsional, 

rekreasi, pekerjaan, kesehatan dan keamanan, 3) Terjadi sebelum usia 18 tahun”. Anak 
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tunagrahita mempunyai banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

(KBM) di sekolah. Salah satu kendala yang sering dialami yaitu gangguan sensorimotorik.  

Anak tunagrahita yang mengalami gangguan sensorimotori dapat menghambat 

perkembangan kognitif,  sehingga pencapaian tujuan pembelajaran terlambat. Sensori dan 

motorik merupakan dua hal yang berbeda namun keterkaitannya sangat erat. Anak ketika 

diberi stimulus maka yang akan menerima stimulus yaitu sensori anak, kemudian anak akan 

merespon stimulus yang diberikan salah satunya dengan kegiatan motorik. Apabila sensori 

anak kurang berfungsi dengan baik, maka kemungkinan besar motorik anak juga tidak 

maksimal.  

Guru dalam menangani anak tunagrahita yang mengalami gangguan sensorimotor 

belum memiliki patokan yang pasti untuk meningkatkan kemampuan sensorimotor anak. 

Dalam hal ini peran guru sangatlah penting dalam meningkatkan kemampuan sensorimotor 

anak tunagrahita. Peningkatan kemampuan sensorimotor ini merupakan kegiatan 

memaksimalkan kemampuan anak tunagrahita dengan gangguan sensorimotor dangan 

latihan-latihan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model latihan sensomotorik guna  

meningkatkan kemampuan sensorimotor anak tunagrahita. Sedangkan tujuan khusus 

penelitian ini untuk  menyusun model latihan sensomotorik guna  meningkatkan kemampuan 

sensorimotor anak  tunagrahita. 

Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kalangan guru guna 

meningkatkankemampuan sensorimotor pada anak tunagrahita. 

 

B. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development) R & D. Penelitian ini melalui tiga tahap yaitu Pra Pengembangan, 

pengembangan, Validasi dan sosialisasi. 

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Setting penelitian di SLB CC1 Shanti Yoga Klaten  pada bulan Juli-Oktober 

2014. Subjek penelitian pada tahun pertama yaitu anak tunagrahita sejumlah 15 siswa 

tunagrahita. 
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• Identifikasi  

subjek 
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• Uji Coba luas 

• Analisis 
• FGD 
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MODEL 
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TAHUN PERTAMA TAHUN  KEDUA 
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Gambar 4.1. Skema pengembangan model latihan sensorimotor anak tunagrahita 

C. HASIL  
A. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini mengambil subjek siswa tunagrahita kelas 3-4 di SLB C/C1 Sahnti 

Yoga Klaten. Penelitian ini bertujian untuk meningkatkan kemampuan Sensorimotor pada 

anak tunagrahita dengan menggunakan pendekatan R&D, untuk analisis data, 

menggunakan bantuan SPSS 20. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2014.  

 

Tabel 5.1 Data Siswa Tunagrahita SLB C/C1 Sahnti Yoga Klaten 

No Nama Jenis 
Kelamin 

1 Al P 
2 Yul L 
3 Ib L 
4 Im P 
5 Lut L 
6 Bad L 
7 Hp L 
8 Db P 
9 Tk P 

10 Ba L 
11 Bg L 
12 Mt P 
13 Eg P 
14 Ar P 
15 Tg L 

 

1. Data Kemampuan Siswa Sebelum Perlakuan 

Tabel 5.2 Nilai Kemampuan Motorik halus, motorik kasar, sensoris, dan sensorimotor 

No Nama 
Kemampuan 

Motorik 
Halus 

Kemampuan 
Motorik 
Kasar 

Kemampuan 
Sensoris 

Kemampuan 
Sensorimotor 

1 Al 22 19 18 7 
2 Yul 21 12 22 7 
3 Ib 18 12 22 7 
4 Im 22 30 24 13 
5 Lut 28 22 30 12 
6 Bad 25 30 23 13 
7 Hp 30 30 30 15 
8 Db 17 10 30 11 
9 Tk 21 20 16 11 

10 Ba 26 30 29 15 
11 Bg 28 30 30 13 
12 Mt 30 30 30 15 
13 Eg 27 30 27 13 
14 Ar 24 23 24 13 
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15 Tg 19 15 23 9 
 

2. Data Kemampuan Siswa Sesudah Perlakuan 

Tabel 5.7 Nilai Posttes Kemampuan Motorik halus, motorik kasar, sensoris, dan 

sensorimotor 

No Nama 
Kemampu
an Motorik 

Halus 

Kemampua
n Motorik 

Kasar 

Kemampua
n Sensori 

Kemampua
n 

Sensorimot
or 

1 Al 23 21 22 10 
2 Yul 16 17 24 10 
3 Ib 24 19 22 11 
4 Im 26 29 30 14 
5 Lut 29 29 30 15 
6 Bad 29 30 30 15 
7 Hp 30 30 30 15 
8 Db 19 13 30 11 
9 Tk 24 25 25 11 

10 Ba 30 30 29 13 
11 Bg 29 29 29 15 
12 Mt 30 30 30 13 
13 Eg 27 30 30 14 
14 Ar 27 30 28 14 
15 Tg 29 30 24 13 

 

Tabel 5.15 Hasil Tes Statistik 

 
Test Statisticsa 

 Posttes – 
Pretest 

Z -2,283b 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,022 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

Hasil uji perhitungan nilai pretest dan postest mengenai kemampuan sensorimotor 

dihasilkan nilai Z hitung = -2.283 dengan asymp. Sig. (2-tailed) = 0.022 dengan taraf 

signifikansi (α) 5%. Berdasarkan Z hitung tersebut menunjukkan nilai asymp. Sig. (2-tailed) = 

0.022 < (α) 5%, maka berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan anatara nilai pre tes 

siswa sebelum mendapat perlakuan dengan nilai post tes siswa setelah mendapat perlakuan 

latihan sensorimotor. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian latihan sensorimotor pada anak tunagrahita  

efektif secara  signifikan . 

 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
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A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah setelah siswa tunagrahita diberi latihan sensorimotor 

maka kemampuan sensorimotor anak tunagrahita meningkat secara signifikan. 

 

 

B. Saran 

1. Tidak semua siswa mendapat pelayanan terapi, hal ini menyebabkan siswa yang 

mengalami gangguan sensorimotor kurang mendapat pelatihan yang terarah. 

2. Guru kelas diharapkan mampu melatih gerakan sensorimotor siswa dengan cara 

melakukan instruksi-instruksi selama proses pembelajaran di kelas yang 

mengarahkan pada latihan sensorimotor. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen identifikasi digital berbasis 

Decision Support System (DSS) untuk anak tunagrahita. Penelitian pada tahun pertama ini 
terdiri dari tiga tahapan yaitu (a) analisis kebutuhan instrumen, (b) pengembangan prototype 
instrumen, (c) validasi instrumen.  

Penelitian melibatkan 20 Sekolah Luar Biasa yang diambil secara purposive sampling 
dari delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Metode pengumpulan data pada tahap analisis 
kebutuhan menggunakan angket yang diberikan kepada 32 responden (guru dan kepala 
sekolah luar biasa). Pada tahap pengembangan prototype, pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik pembangunan aplikasi DSS berbasis web. Selanjutnya, tahap validasi 
instrumen dilakukan melalui professional judgment dengan teknik Focus Group Discussion 
(FGD) yang melibatkan pakar PLB (tunagrahita), pakar informasi dan teknologi, pakar 
psikometri, pakar bahasa, psikolog, dan pengguna/guru. Analisis data dilakukan dengan 
teknik deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian pada tahap analisis kebutuhan menunjukkan bahwa 75% responden 
kesulitan dalam menyusun instrumen identifikasi untuk anak tunagrahita; seluruh responden 
(100%) membutuhkan pengembangan instrumen identifikasi untuk anak tunagrahita; dan 
50% responden memilih instrumen identifikasi dalam bentuk digital. Pada tahap 
pengembangan instrumen, karakteristik anak tunagrahita didasarkan dari kriteria yang 
terdapat dalam DSM-V yang lalu dijabarkan dalam bentuk indikator. Hasil identifikasi dari 
instrumen digital ini masih sebatas indikasi/dugaan sehingga perlu dilanjutkan dengan 
asesmen lebih mendalam oleh tenaga profesional yang berwenang. Hasil validasi pakar 
pada tahap validasi instrumen menunjukkan bahwa instrumen identifikasi digital untuk anak 
tunagrahita ini memenuhi kriteria kelayakan dengan perbaikan pada beberapa aspek seperti 
aspek bahasa, tampilan web, dan teknis pengoperasian instrumen. Selanjutnya, prototype 
instrumen diperbaiki dan akan dilanjutkan dengan ujicoba skala kecil maupun skala luas. 
 
 

Kata kunci: instrumen digital; identifikasi; anak tunagrahita 

 

Pendahuluan 
Anak tunagrahita adalah anak dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata yang 

menyebabkan mereka sukar mengikuti program pendidikan di sekolah biasa sehingga perlu 

pendidikan khusus sesuai kemampuan (Somantri, 2006). Jumlah tunagrahita atau cacat 

mental di Indonesia cukup tinggi, mencapai 6,6 juta orang atau tiga persen dari jumlah 

penduduk sekitar 220 juta jiwa (http://www.antaranews.com/berita/83721/tunagrahita-di-

indonesia-capai-66-juta-orang). Oleh karena itu, anak tunagrahita perlu mendapatkan 

perhatian khusus terutama dalam hal pendidikannya. Perlu ada upaya untuk memberikan 

pendidikan yang tepat bagi anak tunagrahita sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.  

Upaya pemberian pendidikan yang sesuai pada anak perlu diawali dengan identifikasi 

dan asesmen terkait dengan kemampuan dan kondisi anak. Identifikasi pada anak 

tunagrahita dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sedini mungkin apakah anak 
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mengalami kelainan/penyimpangan mental/ intelektual atau tidak sehingga dapat 

dikategorikan sebagai anak tunagrahita ataukah tidak. Hasil identifikasi selanjutnya dapat 

digunakan sebagai data awal untuk melakukan proses asesmen secara lebih mendalam. 

Informasi atau data hasil identifikasi dan asesmen selanjutnya dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai sehingga anak dapat 

memperoleh pendidikan yang sesuai dengankemampuan dan kebutuhannya.  

Identifikasi pada anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dilakukan oleh pihak-pihak 

terdekat dari anak, seperti guru ataupun orangtua. Sementara itu, proses asesmen perlu 

dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya agar 

diperoleh data yang akurat sesuai kondisi anak. Dengan demikian, proses identifikasi apakah 

seorang anak mengalami kelainan mental/intelektual atau dapat diindikasi sebagai anak 

tunagrahita dapat dilakukan oleh guru maupun orangtua selaku pihak terdekat dari anak. 

Sementara itu, proses asesmen yang lebih mendalam terkait dengan kondisi anak perlu 

dilakukan oleh tenaga professional seperti psikolog untuk menegakkan diagnosis yang 

akurat tentang kondisi mental dan kemampuan intelektual anak. 

Identifikasi dan asesmen pada anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu tugas 

dari guru pendidikan khusus. Keakuratan hasil identifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh 

guru akan menentukan rencana pembelajaran yang tepat bagi anak. Namun demikian, 

kondisi di lapangan menunjukkan bahwa guru pendidikan khusus masih mengalami kesulitan 

untuk melakukan identifikasi dan asesmen pada anak berkebutuhan khusus, salah satunya 

anak tunagrahita. Kesulitan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kompetensi dan 

pengetahuan guru tentang karakteristik ABK, keberagaman karakteristik ABK, belum ada 

instrumen identifikasi dan asesmen ABK yang terstandar, serta belum adanya aplikasi atau 

software instrumen identifikasi digital untuk ABK. Selain itu, kesulitan identifikasi dan asemen 

pada anak tunagrahita juga disebabkan oleh karakteristik dari anak tunagrahita yang salah 

satunya ditentukan oleh tingkat inteligensi (IQ) yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

profesional yang berwenang yaitu psikolog.  

Berdasarkan DSM-V (APA, 2013), seorang anak dapat dikatakan mengalami 

gangguan intelektual (tunagrahita) jika memenuhi dua karakteristik utama yaitu memiliki 

ganguan fungsi intelektual dan gangguan fungsi adaptasi, yang kedua gejala tersebut 

muncul pada masa usia perkembangan. Dalam proses pengembangan instrumen identifikasi 

untuk anak tunagrahita, kedua kriteria atau gejala utama anak tunagrahita berdasarkan 

DSM-V dijabarkan menjadi indikator yang lalu dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan 

prototype instrumen identifikasi digital untuk anak tunagrahita.  

Tabel 1 adalah kisi-kisi (blueprint) karakteristik anak tunagrahita sebagai konten dalam 

pengembangan instrumen identifikasi digital untuk anak tunagrahita. Indikator tersebut 

selanjutnya dijadikan database untuk pengembangan instrumen identifikasi digital untuk anak 

tunagrahita. Aplikasi software yang digunakan dalam pengembangan instrumen identifikasi 

digital untuk anak tunagrahita ini adalah aplikasi Decision Support System (DSS).  
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Tabel 1. Blueprint instrumen identifikasi digital untuk anak tunagrahita 

No Kriteria Hal Indikator 
1 Ganggua

n fungsi 
intelektual 

a. Kemampua
n intelektual 

1 Kesulitan menyebutkan nama 
2 Kesulitan menyebutkan nama anggota 

tubuh 
3 Kesulitan menyebutkan jumlah anggota 

tubuh 
4 Daya abstraksi/fantasi rendah 

(kemampuan membayangkan) 
5 Perkembangan bicara minimal 
 Berperilaku suka meniru 

b. Kemampua
n akademis 

6 Kesulitan dengan konsep angka 
7 Kesulitan dengan konsep waktu 
8 Kesulitan dengan konsep warna 
9 Kesulitan dengan konsep baik buruk 

(contoh: cantik – jelek) 
2 Ganggua

n fungsi 
adaptif 

a. Penampilan 
fisik 

10 Penampilan kotor/tidak bersih 
11 Periang  
12 Mulut menganga 
13 Mulut mengeluarkan air liur 
14 Suara datar 
15 Bibir tebal 
16 Mata sipit 
17 Jari tangan dan kaki pendek 
18 Rambut kasar (tegak urus) 
19 Kepala bagian belakang pipih 
20 Alis tumbuh mengikuti garis ke atas 

keluar 
21 Wajah mirip etnis china/thionghoa 
22 Pertumbuhan fisik terganggu, kecil, 

lemas 
b. Kemampua

n mengurus 
diri 

23 Tegantung pada orang lain 
24 Tidak dapat menghindar dari bahaya 
25 Melakukan aktivitas sehai-hari tanpa 

kesadaran 
26 Tidak mengerti kebersihan 
27 Suka merusak diri sendiri 

c. Kemampua
n sosial  

28 Interaksi sosial/kontak sosial terbatas 
29 Tidak memiliki rasa kasih sayang 

 

DSS adalah sistem pendukung keputusan berbasis komputer yang mendukung bisnis 

atau organisasi untuk melakukan pengambilan keputusan kegiatan 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system). DSS terdiri dari empat komponen 

yaitu (1) input, berupa faktor, angka, dan karakteristik untuk menganalisa; (2) pengetahuan 

dan keahlian pengguna, dimana input membutuhkan analisa manual oleh pengguna; (3) 

output, berupa data yang telah ditransformasikan dari DSS “keputusan” yang dihasilkan; (4) 

keputusan, yaitu hasil yang dihasilkan oleh DSS berdasarkan kriteria pengguna. 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan instrumen 

identifikasi digital untuk anak tunagrahita berbasis Decision Support System (DSS). 

Instrumen identifikasi digital ini ditujukan untuk guru, terutama guru pendidikan khusus, 

dengan harapan dapat membantu salah satu tugas guru yaitu melakukan identifikasi dan 
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asesmen pada anak secara akurat agar dapat memberikan layanan pendidikan yang tepat 

sesuai kebutuhan dan kemampuan anak sedini mungkin.  

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan pendidikan (R & D) 

dari Borg  &  Gall  (2007), yang bertujuan untuk menghasilkan instrumen digital untuk 

identifikasi anak tunagrahita berbasis DSS. Pada tahun pertama, penelitian dilakukan dalam 

tiga tahapan yaitu tahap analisis kebutuhan, tahap pengembangan prototype instrumen, dan 

tahap validasi instrumen berdasarkan professional judgment. Selanjutnya, pada tahun kedua, 

penelitian dilanjutkan dengan ujicoba lapangan skala kecil dan ujicoba lapangan skala luas. 

Penelitian dilaksanakan dengan melibatkan 20 Sekolah Luar Biasa yang diambil dengan cara 

purposive sampling dari delapan kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yaitu Surakarta, 

Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Pemalang, dan Sragen. 

Metode pengumpulan data pada tahap analisis kebutuhan menggunakan angket yang 

diberikan kepada 32 responden (guru dan kepala sekolah luar biasa). Pada tahap 

pengembangan prototype, pengumpulan data dilakukan dengan teknik pembangunan 

aplikasi DSS berbasis web. Selanjutnya, tahap validasi instrumen dilakukan melalui 

professional judgment. dengan teknik Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tiga 

pakar PLB (tunagrahita), dua pakar informasi dan teknologi (IT), dua pakar pengukuran 

(psikometri), dua pakar bahasa, satu psikolog, dan 20 pengguna/guru. Selanjutnya, analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.  

 

Hasil dan Pembahasan 
 Hasil penelitian pada tahap analisis kebutuhan berupa survey studi pendahuluan 

menunjukkan bahwa 75% responden mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen 

identifikasi untuk anak tunagrahita, 3% responden kesulitan dalam menggunakan instrumen 

yang telah ada, dan 19% responden kesulitan dalam mengolah hasil identifikasi. Selain itu, 

seluruh responden (100%) menyatakan membutuhkan pengembangan instrumen identifikasi 

untuk anak tunagrahita. Dari 32 responden (guru dan kepala sekolah), 50% responden lebih 

memilih instrumen identifikasi dalam bentuk digital computer dan 41% memilih dalam bentuk 

berkas cetak, sedangkan 9% tidak menjawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

ada kebutuhan terkait dengan pengembangan instrumen digital untuk identifikasi anak 

tunagrahita yang dapat membantu tugas guru dalam melakukan identifikasi dan asesmen 

pada siswa di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini. 

Selanjutnya, dalam proses pengembangan instrumen identifikasi untuk anak 

tunagrahita, karakteristik anak tunagrahita yang digunakan didasarkan pada kriteria anak 

dengan gangguan intelektual yang terdapat dalam DSM-V (APA, 2013) yaitu memiliki 

gangguan fungsi intelektual dan gangguan fungsi adaptasi, yang kedua gejala tersebut 

muncul pada masa perkembangan. Selanjutnya, kedua kriteria atau gejala utama tersebut 
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dijabarkan menjadi indikator-indikator yang lebih dapat diamati secara langsung baik melalui 

observasi maupun wawancara singkat. Penentuan indikator disesuaikan dengan kompetensi 

dan kewenangan guru mengingat instrumen identifikasi digital ini ditujukan untuk membantu 

tugas guru dalam proses identifikasi dan asesmen dalam rangka menyusun rencana 

pembelajaran bagi anak. Indikator tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dalam 

pengembangan instrumen identifikasi digital untuk anak tunagrahita.  

Hasil dari instrumen identifikasi digital ini berupa indikasi atau dugaan bahwa anak 

termasuk dalam kategori tunagrahita atau tidak, bukan berupa diagnosa. Oleh karena itu, 

hasil identifikasi berupa indikasi atau dugaan ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih 

perlu dilanjutkan dengan proses asesmen lebih lanjut oleh tenaga profesional yang 

berwenang seperti psikolog. Selain itu, hasil identifikasi belum dapat memberikan diagnosa 

secara pasti tentang level ketunagrahitaan anak (tunagrahita ringan, sedang, atau berat) dan 

juga tingkatan kemampuan intelektualnya. Hal itu dikarenakan penentuan diagnosa tersebut 

bukan menjadi wewenang guru namun merupakan wewenang dari psikolog. Dengan 

demikian, hasil instrumen identifikasi digital ini sesuai dengan kewenangan guru dan tidak 

melampaui kewenangan psikolog dalam proses identifikasi dan asesmen pada anak 

tunagrahita. 

Selanjutnya, hasil validasi instrumen oleh para ahli menunjukkan bahwa instrumen 

identifikasi digital untuk anak tunagrahita memenuhikriteria kelayakan dengan beberapa 

perbaikan. Perbaikan tersebut terkait dengan bahasa, tampilan web, dan teknis 

pengoperasian instrumen. Pada aspek bahasa, perbaikan terkait dengan penggunaan istilah 

yang sederhana yang lebih konkrit dan mudah dimengerti. Sementara perbaikan pada aspek 

teknologi terkait dengan tampilan web yang dapat dibuat lebih menarik namun tetap 

sederhana serta teknis pengoperasian instumen agar dibuat lebih sistematis, lebih praktis, 

dan lebih mudah dipahami terkait dengan hasil indikasi/dugaannya. Sementara dalam aspek 

psikometri dan konten ketunagrahitaan, indikator sudah sesuai dengan blueprint instrumen 

sehingga memenuhi kriteria kelayakan. Selanjutnya, prototype instrumen diperbaiki sesuai 

masukan para ahli dan akan dilanjutkan dengan ujicoba skala terbatas maupun ujicoba skala 

luas. 

 
Kesimpulan 
 Hasil penelitian pada tahap analisis kebutuhan menunjukkan bahwa 75% responden 

mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen identifikasi untuk anak tunagrahita dan 

seluruh responden (100%) membutuhkan pengembangan instrumen identifikasi untuk anak 

tunagrahita. Selain itu, 50% responden lebih memilih instrumen identifikasi dalam bentuk 

digital. Dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan pengembangan instrumen digital untuk 

identifikasi anak tunagrahita yang dapat membantu tugas guru dalam identifikasi dan 

asesmen di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini. 
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Pada tahap pengembangan instrumen, karakteristik anak tunagrahita didasarkan dari 

kriteria yang terdapat dalam DSM-V yang lalu dijabarkan dalam bentuk indikator yang lebih 

konkrit disesuaikan dengan kompetensi dan kewenangan guru dalam identifikasi dan 

asesmen anak tunagrahita. Hasil identifikasi dari instrumen digital ini masih sebatas indikasi 

atau dugaan bahwa anak termasuk kategori anak tunagrahita sehingga perlu dilanjutkan 

dengan proses asesmen yang lebi mendalam oleh tenaga professional yang berwenang. 

Hasil validasi pakar pada tahap validasi instrumen menunjukkan bahwa instrumen 

identifikasi digital untuk anak tunagrahita memenuhi kriteria kelayakan dengan perbaikan 

pada beberapa aspek seperti aspek bahasa, tampilan web, dan teknis pengoperasian 

instrumen.. 

Pada akhirnya, instrumen identifikasi digital untuk anak tunagrahita ini diharapkan 

dapat digunakan untuk membantu salah satu tugas guru dalam proses identifikasi dan 

asesmen anak secara akurat agar dapat disusun program pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan anak.  
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Abstrak 

 Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana kompetensi atau prestasi yang dicapai 
tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi yang demikian umumnya 
disebabkan oleh faktor biologis/fisiologis, terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak 
dan lazim disebut sebagai kesulitan belajar spesifikm serta faktor psikologis, yaitu kesulitan 
belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar siswa. Anak-anak 
yang mengalami kesulitan belajar, baik secara umum ataupun khusus memerlukan 
pelayanan khusus dalam proses pembelajarannya di sekolah. Mereka membutuhkan 
bimbingan dan program yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Bimbingan khusus akan 
sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan belajar siswa yang disebabkan oleh 
faktor psikologis. Sedangkan anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik membutuhkan 
program khusus yang berupa remidi dan program pembelajaran individual dengan teknologi 
tepat guna. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Individual, Anak Kesulitan Belajar 
 
Pendahuluan 
 Kesulitan belajar adalah masalah umum yang banyak terjadi pada anak-anak di 

sekolah, dengan keragaman jenis dan tingkat kesulitan yang  berbeda-beda. Kondisi ini tentu 

saja menjadi persoalan tesendiri dalam pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka masing-masing. Namun demikian banyak diantara guru-guru atau sekolah yang 

belum menyadari dan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Tidak ada program 

khusus yang dirancang, serta pelayanan pendidikan yang diberikan secara spesifik sesuai 

dengan kebutuhaannya, terutama untuk anak-anak kesulitan belajar yang masuk pada 

kategori anak berkebutuhan khusus. 

 Pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang berorientasi pada kebutuhan 

individual sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan belajar yang optimal berdasarkan 

kapasitas yang dimilikinya. Ini mengingat hjeterogenitas kesulitan belajar yang dialami oleh 

para siswa di sekolah, meskipun secara umum Gallagher (1989) membedakan kesulitan 

belajar menjadi dua yaitu (1) kesulitan belajar perkembangan, dan (2) kesulitan belajar 

akademik. Kesulitan belajar yang berkenaan dengan perkembangan mencakup berbagai 

jenis gangguan perhatian, ingatan, motorik dan persepsi, bahasa serta berpikir. Sedangkan 

kesulitan belajar akademik, meliputi kesulitan belajar membaca, menulis dan berhitung atau 

matematika. Mengingat adanya variasi jenis dan bentuk kesulitannya yang sangat banyak, 

maka pelayanan pendidikan dengan pendekatan individual akan sangat sesuai untuk 

memenuhi kebutuhannya.  

 Kendati kedua jenis kesulitan belajar tersebut, menunjukkan adanya bentuk-bentuk 

kesulitan yang berbeda, namun pada hakekatnya kesulitan belajar perkembangan dan 

kesulitan belajar akademik memiliki keterkaitan langsung dalam proses belajar anak, 

berkenaan dengan prasyarat keterampilan belajar, untuk dapat belajar sesuatu. Untuk itu 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   180	  
	  

keduanya tidak dapat dipisahkan begitu saja, terutama dalam kontek pemberian layanan 

pendidikan anak berkebutuhan khusus.  

 

Klasifikasi anak kesulitan belajar 
Kesulitan belajar spesifik merupakan jenis kelainan yang unik tidak ada kesamaan 

antara penderita satu dengan lainnya. Untuk mengklasifikasikan anak kesulitan belajar 

spesifik dapat dilakukan berdasar pada tingkat usia dan juga jenis kesulitannya. Adapun 

klasifikasi yang sering digunakan adalah :  

1. Kesulitan belajar perkembangan 

Kesulitan belajar yang terjadi pada anak usia di bawah lima tahun (balita) dikatagorikan 

sebagai kesulitan belajar perkembanganm. Dikatakan kesulitan belajar perkembangan 

karena anak-anak balita pada dasarnya belum belajar secara akademis, tetapi belajar 

dalam proses kematangan prasyarat akademis, seperti kematangan persepsi visual–

auditori, wicara, daya deferensiasi, kemampuan sensori-motor dsb. 

2. Kesulitan belajar akademik 

Anak-anak usia sekolah yaitu usia di atas enam tahun masuk dalam kelompok lkesulitan 

belajar akademik, dikatakan sebagai kesulitan belajar akademik dikarenakan anak-anak 

ini mengalami kesulitan bidang akademik di sekolah yang sangat spesifik yaitu kesulitan 

dalam satu jenis/bidang akademik seperti berhitung/matematika (diskalkulia), kesulitan 

membaca (disleksia), kesulitan menulis (disgrafia), kesulitan berbahasa (disphasia), 

kesulitan/tidak terampil (dispraksia).  

Selain klasifikasi sebagaimana dikemukakan di atas, ada klasifikasi lain berdasarkan 

jenis gangguan atau kesulitan yang dialami anak yaitu :  

1. Dispraksia, merupakan gangguan pada keterampilan motorik, anak terlihat kurang 

terampil dalam melakukan aktivitas motorik. Seperti  sering menjatuhkan benda yang 

dipegang, sering memecahkan gelas kalau minum. 

2. Desgraphia, kesulitan dalam menulis ada yang memang karena gangguan pada motoris 

sehingga tulisannya sulit untuk dibaca orang lain, ada yang sangat lambat aktivitas 

motoriknya, dan juga adanya hambatan pada idiomotorik sehingga sering salah atau 

tidak sesuai apa yang dikatakan dengan yang ditulis. 

3. Deskalkulia, adalah kesulitan dalam menghitung dan matematika hal ini sering 

dikarenakan  adanya gangguan pada memori dan logika. 

4. Desleksia, merupakan kesulitan membaca baik membaca permulaan maupun 

pemahaman. 

5. Disphasia, kesulitan bahasa dimana anak sering melakukan kesalahan dalam 

berkomunikasi baik menggunakan tulisan maupun lisan. 

6. Body awerness, anak tidak memiliki akan kesadaran tubuh sering salah prediksi pada 

aktivitas gerak mobilitas seperti sering menabrak bila berjalan. 
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Layanan Pembelajaran Individual 

Untuk memberikan layanan pembelajran individual pada anak-anak kesulitan belajar, 

terlebih dahulu diketahui jenis atau bentuk kesulitan yang dihadapi seorang anak. Informasi 

mengenai hal ini dapat diketahui melalui identifikasi dan asesmen kesulitan yang dihadapi, 

untuk selanjutnya dapat dibuatkan rancangan pembelajaran individual atau pelayanan 

pendidikan lebih lanjut. Kendati demikian ada beberapa strategi pendidikan yang dapat 

dilakukan sesuai dengan jenis kesulitan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu :  

1. Kesulitan belajar umum 

Beberapa teknik atau strategi pendidikan untuk anak-anak yang mrngalami kesulitan 

belajar secara umum oleh Abin Samsudin (1997) yaitu  

a. Untuk kasus kesulitan belajar yang berlatar belakang kurangnya motivasi dan minat 

belajar 

• Hindarkan sarana dan pernyataan negative dan yang dapat melemahkan  

kegairahan belajar 

• Ciptakan situasi-situasi kompetitif sesame siswa secara sehat 

• Kembangkan sarana-sarana antara atau tujuan-tujuan khusus intermedier yang 

mudah dijangkau secara bertahap. 

• Berikan dorongan untuk self competition dengan memberikan informasi tentang 

prestasinya yang telah dicapai dari saat ke saat atau dari bidang  ke bidang studi 

yang satu terhadap lainnya 

• Berikan kesempatan kepada individu/kelompok untuk mendiskusikan aspirasi-

aspirasinya secara rasional. 

• Berikan pengajaran yang tulus dan wajar, kendatipun hanya berupa kata pujian 

• Tunjukkan manfaat dari pelajaran bagi kepentingan siswa yang bersangkutan 

pada saat kini dan nanti. 

b. Kasus kesulitan belajar yang berlatar belakang dengan sikap negative terhadap 

guru, pelajaran, dan situasi belajar,  

• Ciptakan iklim sosial yang sehat di dalam kelas atau kelompok siswa  

• Kembangkan kehangatan hubungan antara siswa dengan guru, dan siswa 

dengan siswa 

• Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau 

memuaskan, atau memperoleh pengalaman rasa sukses dalam belajar meskipun 

dengan prestasi yang minimal 

c. Kasus kesulitan belajar dengan latar belajar kebiasaan belajar yang salah 

disarankan untuk, 

• Tunjukkan akibat atau pengaruh kebiasaan yang salah terhadap prestasi belajar 

dan kehidupan seseorang 
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• Berikan kesempatan masa transisi untuk berlatih dengan pola-pola kebiasaan 

baru dan meninggalkan kebiasaan lama yang salah 

d. Kesulitan belajar dengan latar belakang ketidakserasian antara kondisi obyektif 

keragaman pribadinya dengan kondisi obyektif instrumental inputs dan 

lingkungannya 

• Bimbingan informative dalam pilihan program/bidang studi, bahan/sumber, 

strategi/metode/teknik belajar secara rasional 

• Diskusi dan atau kerja kelompok 

• Proyek kegiatan bersama di kelas, karya wisata, dan sebagainya. 

2. Kesulitan membaca 

Suatu permasalahan yang dihadapi anak kesulitan belajar spesifik adalah 

berkenaan dengan membaca. Kesulitan membaca bagi anak-anak berkebutuhan khusus 

terjadi dalam bentuk dan karakteristik yang bervariasi. Secara umum kesulitan membaca 

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (1) kesulitan membaca primer, yang terjadi 

akibat adanya kelainan biologis pada otak, dan (2) kesulitan membaca sekunder, yang 

disebabkan oleh berbagai factor seperti, persepsi, kepribadian yang salah suai, 

pembelajaran di sekolah, ataupun social-budaya. Beberapa jenis kesulitan membaca 

yang dialami anak-anak berkebutuhan khusus umumnya mengarah pada disleksia, yaitu 

ketidakmampuan membaca meskipun kondisi penglihatan, pendebgaran dan intelegensi 

normal.  

Karakteristik yang paling menonjol anak-anak yang termasuk kesulitan membaca 

ini menurut Reid & Hresko (1991) adalah  (1) membacanya lamban, naik turun 

intonasinya dan kata demi kata, (2) sering membalik-balik huruf dan kata-kata, (3) 

pengubahan huruf pada kata, (4) terjadi kekacauan terhadap kata-kata yang hanya 

sedikit berbeda susunannya, misalnya bau, buah, batu, buta dan (5) sering menerka dan 

sering mengulangi kata-kata atau perasa (M Shodiq, (1995). Kondisi yang demikian 

secara oral juga masih diikuti dengan gangguan artikulasi, gagap, dan memutarbalikkan 

konsep waktu dan ruang, misalnya belakang dan muka, atas dan bawah, sekarang dan 

kemarin. 

Ada beberapa setrategi pembelajaran yang dapat diberikan untuk anak-anak 

berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan membaca, diantaranya adalah dengan 

meningkatkan kemampuan mengenal dan memahami setiap bunyi bahasa, kata-kata 

dan kalimat, kelancaran ucapan, dan pamahaman bacaan. Aktivitas pembelajaran 

dilakukan secara khusus, terutama dengan program pembelajaran individual (IEP) 

ataupun dengan program-program remidi di sekolah. 

3. Kesulitan menulis 

Menulis merupakan suatu kecakapan yang sangat canggih dan kompleks, yang 

pada hakatnya merupakan bagian integral dalam system berbahasa. Secara teoritis 

menulis mencakup tiga area, yaitu ekspresif, ejaan, dan tulisan tangan. Untuk itu, 
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pembelajaran membaca yang baik akan dapat meningkatkan performa siswa dalam 

menulis  (learner, JW, 2006) kecakapan menulis mempersyaratkan beberapa 

kemampuan dasar berbahasa, diantaranya ucapan, membaca, mengeja, dan 

pengetahuan lain yang berkenaan dengan kaidah-kaidah menulis. 

Tulisan adalah merupakan suatu produk gagasan sesorang, yang berkenaan 

dengan input dan output yang ada pada diri seseorang. Oleh karena itu, ada dua 

komponen utama yang terkait dengan aktivitas menulis, yaitu proses dan produk. 

Pendelkatan proses dalam menulis menekankan proses kognitif selama aktivitas 

dilakukan untuk menghasailkan suatu produk berupa tulisan. Di dalam pendekatan 

tradisional, orientasi kegiatan menulis hanya dilihat sebagai suatu produk tulisan siswa, 

tanpa memperhatikan prosesnya. 

Upaya pembelajaran dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan tahapan 

perkembangan gagasan atau pola piker siswa, dan mengorganisir kemampuan awal 

siswa tersebut. Dengan kondisi awal yang telah diketahui, selanjutnya guru dapat 

mengembangkan program pembelajaran yang sesuai untuk masing-masing individu 

siswa. Khusus mengenai kesulitan menulis tulisan tangan, strategi pembelajaran dapat 

dilakukan dengan beberapa aktivitas seperti , (1) latihan-latihan membuat lingkaran, 

garis, geometri atau angka-angka, (2) menulis atau melukis dengan jari di tanah atau 

pasir atau media lain yang sesuai, (3) menempatkan posisi duduk yang nyaman sebagai 

persiapan menulis, (4) menyiapkan fasilitas menulis seperti kertas dan pensil;, (5) 

menggambar diantara garis, (6) menggambar atau menebalkan bentuk huruf yang dibuat 

dalam figure titik-titik, (7) melanjutkan atau melengkapi tulisan huruf, dan (8) menulis 

menggunakan kertas bergaris. 

 

4. Kesulitan matematika 

Kesulitan belajar secara spesifik dalam matematika sesungguhnya berkenaan 

juga dengan kemampuan berbahasa dan membaca. Ada dua persoalan utama yang 

terkait dengan kesulitan bidang matematika yaitu, (1) matematika hitungan, (2) 

matematika penalaran, Kesulitan ini umumnya banyak dialami oleh para siswa, baik di 

sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi, bahwa dalam kehidupan 

sehari-hari individu tentu tidak lepas dari dunia matematika, ketika anak-anak berfikir 

tentang skor pertandingan olahraga, membandingkan jumlah siswa pria dan wanita, 

merencanakan beeli sepatu, atau ketika membayar tiket sebuah pertunjukan, semua itu 

merupakan konsep matematika. Tingkat berpikir matematika dan pemecahan masalah 

diperlukan ditempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari secara darmatik. 

Matematika merupakan suatu bahasa simbolik yang memungkinkan manusia untuk 

berfikit tentang sesuatu hal, merekam, dan mengkomunikasikan gagasan-gagasannya 

mengenai bagian-bagian dan hubungannya  secara kuantitatif. Ini merupakan bahasa 

yang universal, yang dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Di dalam setiap budaya, 
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etnis, ataupun kelompok masyarakat, anak-anak hidup dalam lingkungan alami yang 

kaya dengan  kejadian-kejadian dan informasi kuantitatif. Di suatu tempat anak-anak 

menghitung sejumlah n\mainan, di tempat lain mungkin anak-anak membandingkan 

besar kecilnya batu kali yang dilihatnya. Banyak diantara siswa-siswa di sekolah yang 

mengalami kesulitan di dalam mempelajari dan menggunakan kecakapan matematik. 

Diperkirakan 6 % hingga 7 % anaak-anak di sekolah yang mengalami kesulitan belajar 

matematika secara serius. Bahkan untuk anak-anak di daerah-daerah pedesaan lebih 

banyak lagi prepalensinya, diperkirakan mencapai 26 % yang mengalami hambatan 

dalam bidang matematika. Banyak diantara nereka yang mengalami kesulitan khusus 

sejak usia dini. Kemampuan dalam menghitung, menjodohkan, membandingkan, atau 

memahami satu per satu obyek sangat kurang. Anaka-anak dengan ketidakstabilan 

kecakapan persepsi, bermasalah dengan perhatiannya, dan perkembangan motoriknya, 

akan menyebabkan kesulitan dalam pemahaman kuantitatif, ruang, rangkaian, waktu 

maupun jarak. 

Apabila diharapkan untuk dilakukan pembinaan kemampuan matematik, 

umumnya anak-anak belum memiliki kecakapan dasar yang diperlukan dalam belajar 

matematiak. Jadi jika anak-anak tersebut diarahkan pada sejumlah konsep sebelum 

mereka miliki kecakapan prasyarat, mereka tidak akan dapat memahami, dan malah 

akan menjadi kebingungan. Belajar matematika adalah suatu proses bertahap, dan 

anak-anak harus memiliki kecakapan tahap awal sebelum melakukan pada tahap 

berikutnya. Tahap-tahap awal itu mencakup (1) hubungan spasial, (2) kecakapan visual-

motorik, dan visual persepsi, (3) konsep waktu. Hubungan spasial, seyogyanya diberikan 

pada usia dini, dalam bentuk permainan, untuk mengembangklan kemampuan ruang, 

tahapan, urutan melalui balok-balok, puzzle, atau menyusun permainan. Disini juga 

dikenalkan konsep tinggi-rendah, atas-bawah, besar-kecil dan jauh-dekat. Sedangkan 

kemampuan visual-motorik misalnya menghitung dan mengucapkan satu, dua, tiga, 

empat, lima dengan menunjukkan bendanya dari lambat berangsur cepat.Untuk visual 

persepsi dapat dilakukan dengan latihan mengenali bentuk (geometri) ataupun warna, 

lalu membuat kombinasi, dan menirunya. Mengenai konsep waktu atau periode, perlu 

diperkenalkan terlebih dahulu, misalnya sekarang, tadi, nanti, sebelum menjelaskan 

tentang menit, jam, hari. Selain itu juga dikenalkan tentang pagi, siang, sore, malam, 

misalnya sebelum berangkat sekolah (untuk pagi), pulang sekolah (untuk siang) dan tidur 

(untuk malam). 

a. Karakteristik 

Bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar secara khusus dalam bidang 

matematika sesungguhnya adalah unik, tidak semuanya menunjukkan gejala-gejala 

yang sama, meskipun beberapa karakteristik  yang dimilikinya mengacu pada 

kesulitan belajar kuantitatif. Beberapa hal yang terkait  dengan kesulitan 
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belajarmatematika diantaranya  adalah (1) kewsulitan proses informasi, (2) 

kemampuan membaca dan berbahasa, (3) kecemasan dalam berhitung. 

(1) Kesulitan proses informasi 

Beberapa unsur proses informasi yang terkait dengan kesulitan belajar 

matematik, menurut Learner, JW (2006) adalah seperti pemusatan perhatian, 

proses visual-spatial, proses auditori, memori dan kecakapan motorik, yang 

semuanya itu memiliki dampak terhadap kecakapan matemati. Seperti  :  

Perhatian : kesulitan menjaga perhatian dalam mengerjakan soal berhitung, dan 

kesulitan memusatkan perhatian dalam menerima pelajaran. 

Proses visual-spasial : kesulitan membedakan angka dan lambing opeasional 

bilangan, kehilangan posisi pada lembar kerja, bermasalah dalam membuat 

tanda silang pada garis lurus, kesulitan membuat garis bilangan, dan bermasalah 

dalam arah bilangan atas bawah, kiri-kanan dan tengah. 

Proses suditori : Kesulitan dalam latihan pengucapan, dan kesulitan menghitung 

secara berurutan/bertahap. 

Memori : tidak dapat fakta matematik, lupa tahapan tatkala mengerjakan soal, 

kesulitan menyebutkan waktu, dan lupa kata-kata dalam soal cerita atau bacaan. 

Kecakapan motorik : menulis angka tidak cermat, lambat, dan salah, dan 

kesulitan menulis angka pada ruang yang sempit. 

(2) Kemampuan membaca dan berbahasa 

Sesungguhnya konsep awal kemampuan kuantitatif pada anak-anak ditunjukkan 

dari penggunaan bahasa, misalnya : Semua pergi, itu semua, tambah lagi, yang 

besar, yang banyak dan kecil. Meskipun ada sebagian anak-anak kesulitan 

matematik memiliki kemampuan berbahasa verbal yang sangat baik termasuk 

dalam kemampuan membaca, namun pada umumnya anak-anak 

yangmengalami kesulitan matemati terkait juga dengan kelemahan dalam 

membaca dan berbahasa verbal. Persoalan bahasa mereka umumnya terjadi 

kadanya kekacauan istilah dalam matematika, seperti tambah, ambil lagi, kurang, 

bawa, pinjam dan nilai tempat. Plobema kata-kata matematik merupakan 

kesulitan tersendiri bagi siswa-siswa yang mengalami kesulitan membaca. 

Apabila mereka tidak mampu membaca atau tidak dapat memahami kata-kata 

dalam bacaan matematik, sudah barang tentu mereka juga tidak dapat 

merencanakan dan mengerjakan tugas-tugas selanjutnya yang diinginkan. 

(3) Kecemasan matematika 

Kecemasan matematika merupakan reaksi emosional yang disebabkan oleh 

ketakutan individu tatkala berhadapan dengan persoalan matematik atau ketika 

mereka melakukan ujian matematik. Kecemasan matematik terjadi dan 

disebabkan oleh rasa takut gagal di sekolah serta kehilangan kepercayaan 

diri.Kecemasan juga memiliki beberapa latar belakang, yang menjadi rintangan 
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dalam belajar matematika bagi siswa yang berkesulitan belajar khusus di 

sekolah, kesulitan mengikuti pelajaran matematika. Hal demikian aklan 

mengganggu penggunaan pengetahuan matematika yang mereka miliki, dan 

menjadi penghambat mereka mendemonstrasikan pengetahuannya atau dalam 

menghadapi tes. 

Secara sederhana, karakteristik anak yang mengalami kesulitan matematik atau 

berhitung untuk  tingkat dasar, dapat diiddentifikasi sebagai berikut : 

1. Sulit membedakan tanda-tanda; +, - ,x, :, >, <, = 

2. Sulit mengoperasikan hitungan/bilangan, 

3. Sering salah membilang secara beruntun 

4. Sering salah membedakan angka 9 dan 6; 17 dan 71, 2 dan 5, 3 dan 8, dst 

5. Sulit membedakan bangun-bangun geometri. 

b. Program Pembelajaran Individual 

Pembelajaran matematika membutuhkan adanya aktivitas proses yang mencakup 

latihan, yang memerlukan  bahan latihan kerja siswa untuk mengeksplorasi gagasan 

atau pemikiran-pemikirannya. Manipulasi bahan belajar yang memungkinkan siswa  

untuk dapat melihat, menyentuh ataupun menggerakkan obyek sangat  dibutuhkan. 

Untuk menjadikan siswa aktif dalam kegiatan matematik, maka perlu diciptakan 

keberanian untuk  menggunakan hitungan-hitungan matematik dalam memecahkan 

persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 

Belajar matematik merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap, jadi 

bukan masalah pengetahuan atau bukan pengetahuan. Sebaliknya, belajar 

matematika mengikuti suatu pola peningkatan secara bertahap dan 

berkesinambungan di dalam penguatannya. Kemajuan belajar matematik dibangun 

secara perlahan, dari belajar kongkrit ke abstrak, dari pengetahuan yang tidak 

lengkap ke arah yang lebih lengkap, dan dari berpikir yang tidak sistematis kea rah 

yang sistematis. 

Untuk membantu kemajuan siswa belajar kongkrit ke abstrak, ada tiga tahapan 

pembelajaran yang dapat digunakan  (1)  tahap kongkrit, siswa memanipulasi bahan-

bahan  seperti balok-balok kecil, potongan gambar, tongkat-tongkat kecil, atau 

benda-benda yang lain. Di sini siswa dapat menggerakkan, memindahkan, 

memasukkan, atau tindakan manipulative lainnya sesuai persoalan situasional yang 

ada, (2) tahap semi kongkrit, apabila materi  kongkrit sudah dikuasai siswa, 

pembelajaran dilanjutkan pada tahap semi kongkrit, siswa menggunakan gambar-

gambar atau daftar hitungan  (missal kertas bertanda) untuk mewakili obyek kongkrit 

dalam mengerjakan soal matematika, dan (3) tahap abstrak, pada tahap ini siswa 

hanya menggunakan angka-angka dalam perhitungan matematik, tanpa bantuan 

gambar-gambar atau daftar hitungan. 

1. Pembelajaran Matematika Secara langsung 
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Pembelajaran secara langsung (direct instruction), merupakan metode 

mengajar matematika yang dapat membantu siswa mencapai penguasaan 

kecakapan matematika melalui pembelajaran yang eksplisit, struktur, dan 

perencanaan. Hal ini merupakan system  yang komprehensif, yang terintegrasi 

dengan rancangan  kurikulum dengan teknik pengajaran dalam program 

pembelajaran matematika. Proses pentahapan  pada bahan matematika  

menjadikan pendekatan pembelajaran langsung dapat beradaptasi dengan 

materi matematika. 

Program matematika yang berbasis pada pembelajaran langsung cenderung 

lebih terorganisasikan, dan tahapannya dilakukan secara hati-hati. 

Pembelajaran dilakukan  mengikuti rencana yang telah dibuat. Pendidik 

merumuskan tujuan, rencana pembelajaran, analisis tugas dan eevaluasinya. 

Pendekatan pembelajaran langsung langsung ini sangat sesuai untuk anak-

anak berkesulitan khusus, yang dapat diaplikasikan dalam langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut : 

a. Pecah tugas-tugas atau materi pelajaran pada tahap-tahap yang lebih klecil 

b. Aturlah persoalan-persoalan untuk menentukan mana yang harus dipelajari 

siswa 

c. Berikan umpan balik segera 

d. Sediakan diagram atau gambar-gambar untuk membantu pemahaman 

siswa 

e. Berikan banyak kebebasan belajar 

Di dalam tahap ini berikan, pembelajaran perlu disertai dengan berbagai 

contoh, atau ilustrasi dari apa yang diajarkan. Siswa berkesulitan belajar 

spesifik juga mengalami kesulitan dalam membedakan tanda atau angka, 

sehingga perlu perhatian tersendiri dari guru tentang masalah ini. Pembelajaran 

harus diberikan  tahap demi tahap secara langsung dan eksplisit.  

2. Strategi Pembelajaran 

Selain menggunakan pendekatan pembelajaran langsung (diret instruction) 

strategi pembelajaran untuk  membantu para siswa yang berkesulitan belajar 

khusus dalam bidang  matematika dapat dilakukan dengan beberapa langkah 

strategi yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis, yang dapat 

mengontrol kemampuan belajarnya, beberapa model yang dapat dilakukan 

guru  di sekolah adalah model sebagai berikut ; (1) memberikan penjelasan 

secara  secara rinci, (2) model belajar berbasis proses, (3) memberikan arahan 

strategis, (4) menjalin dialog guru-siswa,  dan (5) menyiapkan proses belajar. 

Penutup 
Guru di sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah banyak 

menghadapi permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering kali terjadi adalah 
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berkaitan dengan kondisi raw input atau siswa yang dalam konteks ini adalah anak-anak 

yang mengalami kesulitan belajar (ABB). 

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana kompetisi atau prestasi yang dicapai 

tidak sesuai  dengan kriteria  standar yang telah ditetapkan. Kondisi yang demikian 

umumnya disebabkan oleh factor biologis/fisiologis, terutama berkenaan dengan kelainan 

dengan kelainan fungsi otak dan lazim  disebut sebagai kesulitan belajar spesifik, serta factor 

psikologis, yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat 

belajar siswa. Kesulitan belajar jenisnya bermacam-macam seperti kesulitan menulis, 

membaca, bahasa, matematika dan kesulitan secara umum. 

Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut sangat memerlukan pelayanan 

khusus dalam proses pembelajarannya di sekolah. Anank-anak tersebut membutuhkan 

program khusus  yang berupa remidi dan program pembelajaran individual. 
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Abstrak  

Implementasi Permen No. 157 tahun 2014 tentang Kurikulum program pendidikan 
khusus bina diri untuk anak tunagrahita atau hambatan kecerdasan melalui latihan 
kemandirian dengan pelayanan individual (PPI) untuk kegiatan sehari-hari dimulai 
dari bangun tidur sampai tidur kembali (activity daily living). Tujuan bina diri agar 
peserta didik terampil mengurus diri, menolong diri, berkomunikasi, bersosialisasi, 
mengisi waktu luang, keterampilan hidup. Faktor yang menentukan keberhasilan 
dalam melaksanakan latihan kemandirian tergantung pada guru yang punya 
kesadaran yang tinggi dalam melakukan identifikasi dan asesmen dalam 
menentukan kemampuan awal peserta didik. Melalui tahapan pembelajaran, 
model rancangan pembelajaran melalui analisis tugas (task analisys) yang dirinci 
dan diurutkan untuk dicapai oleh peserta didik. 

 
Kata Kunci : Program Khusus Bina, Anak Tunagrahita, Melatih Kemandirian 
 
Pendahuluan 

Program khusus Bina diri merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah 

(Permen) No. 157 tahun 2014 tentang pendidikan khusus yang tertera pada pasal 8 ayat 4 

menyatakan bahwa kurikulum khusus bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berisi program ilmu, program kebutuhan khusus 

dan program kemandirian. Berikutnya pasal 10 ayat 1) menyatakan program pelatihan 

kemandirian pada kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunagrahita. Program ini 

dikembangkan sebagai pengantar bagi peserta didik untuk meminimalkan hambatan dan 

meningkatkan capaian secara optimal lebih realistisnya pengembangan bina diri terutama 

bagi peserta didik tunagrahita yang disebut dengan hambatan kecerdasan. Untuk bekal 

hidup mereka supaya tidak tergantung pada orang lain dan untuk bekal persiapan bekerja 

sesuai dengan karakteristiknya. 

Pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita ini mengarah pada prinsip dan 

pendekatan pembelajaran regular disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik 

berkelainan. 

Pengertian Bina Diri 
Pengertian bina diri adalah serangkaian kegiatan dan pembinaan latihan yang 

dilakukan oleh guru yang professional dalam pendidikan khusus secara terencana dan 

terprogram yang diberikan kepada peserta didik yang punya hambatan kecerdasan sehingga 

mereka kelak diharapkan dapat melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari dengan tujuan 

meminimalkan atau menghileangkan ketergantungan terhadap bantuan orang lain dalam 

melakukan aktifitasnya. 

Aktifitas kehidupan sehari-hari yang dimaksud adalah kemampuan dan keterampilan 

seseorang dalam melaksanakan kegiataan dimulai dari aktifitas bangun sampai tidur 
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kembali. Kegiatan ini lebih dikenal dengan istilah ADL (Activity of Daily Living). Pelaksanaan 

layanan bina diri yang diberikan kepada peserta didik di SLB bervariasi sesuai dengan hasil 

dari identifikasi dan asesmen sehingga bina diri sifatnya individual. Bagi siswa yang 

mengikuti pendidikan di sekolah regular dapat bekerja sama dengan SLB terdekat untuk 

mendapatkan bantuan tenaga dalam bidang bina diri bagi peserta didik hambatan 

kecerdasan.  

 

Tujuan Bina Diri 
1. Agar anak dapat hidup wajar dan mampu menyesuaikan diri di dalam keluarga, teman 

sebaya baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat. 

2. Agar anak dapat menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri tanpa bantuan orang 

lain. 

3. Agar anak dapat mengurus keperluan sendiri, dan dapat memecahkan dan mengatasi 

masalahnya sendiri. 

4. Agar anak dapat membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga, baik dalam 

kebersihan, ketertiban dan pemeliharaan. 

5. Agar anak mampu berprestasi dalam menciptakan keluarga yang sejahtera 

 
Hakekat Kemandirian 
1. Pengertian 

Menumbuhkan kemandirian pada individual sejak usia diri sangatlah penting karena 

dengan memiliki kemandirian sejak dini, anak akan terbiasa mengerjakan kebutuhannya 

sendiri. Menurut Yusuf (2002:124), secara naluriah anak mempunyai dorongan untuk 

berkembang dari posisi dependent (ketergantungan) ke posisi independent (bersikap 

mandiri). Anak yang mandiri akan bertindak dengan penuh rasa percaya diri dan tidak 

selalu mengandalkan bantuan orang dewasa dalam bertindak. Kemandirian diartikan 

sebagai suatu sikap yang ditandai dengan adanya kepercayaan diri dan terlepas dari 

ketergantungan (Chaplin 1995) selanjutnya Benson dan Grove (2000) menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan kemandirian adalah kemampuan individu untuk 

memutuskan sendiri dan tidak terus menerus berada di bawah control orang lain. 

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak yang mandiri 

adalah anak yang mampu melakukan aktivitasnya sendiri tanpa banyak bergantung 

kepada orang lain. 

2. Ciri-ciri kemandirian 

Seorang anak dikatakan mandiri bila ia memperlihatkan ciri-ciri, yaitu a) percaya diri 

didasari oleh kepemilikan akan konsep diri yang positif, b) bertanggung jawab pada hal-

hal yang dikerjakan dan hal ini dapat ditumbuhkan dengan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk memegang tanggung jawab, c) mampu menemukan pilihan dan 

mengambil keputusannya sendiri yang mana hal ini diperoleh dari adanya peluang untuk 
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mengerjakan sesuatu, d) mampu mengendalikan emosi dengan adanya kesempatan 

untuk berbuat dengan tidak banyak mendapatkan larangan. 

 

Pembahasan 
Hakikat implementasi kemandirian untuk anak hambatan kecerdasan 

Pengertian kemandirian diartikan sebagai suatu sikap yang ditandai dengan adanya 

kepercayaan diri dan terlepas dari ketergantungan. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai 

kemampuan individu untuk memutuskan dan tidak terus menerus berada di bawah kontrol 

orang lain. 

Depdikbud (1984) mengemukakan bahwa menolong diri sendiri dapat disebut 

dengan mengurus diri sendiri (self help) atau memelihara diri sendiri (self care). Bagi anak 

yang termasuk dalam kategori normal, hal ini sangatlah mudah. Namun bagi anak yang 

termasuk dalam kategori tunagrahita mampu latih, hal ini perlu diajarkan, dan dipraktekkan. 

Dalam kehidupan sehari-hari baik anak normal maupun anak tergolong dalam 

kategori tunagrahita, perlu diajarkan bagaimana cara menolong diri sendiri sehingga mereka 

tidak tergantung pada oranlain. Bagi anak yang tergolong dalam kategori tunagrahita, 

mereka pada umumnya tidak dapat mengurus atau memelihara diri sendiri tanpa diajarkan 

atau dipraktekkan bagaimaan cara mengurus/memelihara diri sendiri sehingga mereka tidak 

tergantung pada orang lain. Hal ini disebabkan karena tingkat kemampuan anak tersebut 

sangat terbatas.  

Bagi anak normal pada umum tertentu mereka sudah dapat menolong diri sendiri. 

Hal ini disebabkan karena mereka dengan mudah mengerti apa yang diajarkan oleh guru, 

orang tua, atau orang dewasa lainnya. Selain itu, dengan mudah mereka dapat meniru apa 

yang dilakukan oleh guru, orang tua atau orang dewasa lainnya, saudara dan teman 

sebayanya. Hal ini sangatlah berbeda dengan anak tunagrahita. Dengan keterbatasan yang 

dimiliki, mereka sering mengalami rasa rendah diri, karena kemampuan mereka tidak seperti 

dengan anak normal yang seusia dengan mereka. Agar anak tunagrahita dapat 

mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, maka mereka sangat membutuhkan 

bantuan orang lain seperti guru, orang tua atau orang dewasa lainnya. Bantuan yang 

diberikan latihan tentang cara mengurus diri sendiri.  

 

Adapun kebutuhan melakukan kemandirian terbagi kepada  
1. Kemampuan merawat diri yang meliputi memelihara tubuh seperti mandi, menggosok 

gigi, merawat rambut, melihara kesehatan dan keselamatan diri seperti melindungi dari 

bahaya sekitar ataupun mengatasi luka. 

2. Kebutuhan mengurus diri, meliputi memelihara diri secara praktis, mengurus kebutuhan 

yang bersifat pribadi seperti makan, minum, menyuap makanan, berpakaian, pergi ke 

toilet, berdandan, serta merawat kesehatan diri. 
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3. Kebutuhan menolong diri, meliputi memasak sederhana, mencuci pakaian dan 

melakukan aktifitas rumah seperti menyapu dan lain sebagainya. 

4. Kebutuhan komunikasi, meliputi komunikasi ekspresif yaitu menjawab nama dan 

identitas keluarga dan komunikasi resepti yaitu mampu memahami apa yang 

disampaikan orang lain. 

5. Kebutuhan sosialisasi, meliputi kegiatan bermain, berintegrasi, partisipasi kelompok, 

ramah dalam bergaul, mampu menghargai orang, bertanggung jawab pada diri sendiri 

serta mampu mengendalikan emosi. 

6. Kebutuhan keterampilan hidup, meliputi keterampilan menggunakan uang, keterampilan 

berbelanja dan keterampilan dalam bekerja. 

7. Kebutuhan mengisi waktu luang, dapat berupa kegiatan-kegiatan olahraga, seni dan 

keterampilan sederhana seperti memelihara tanaman atau hewan 

Kemandirian Anak Tunagrahita 
Perubahan paradigm mengenai Pendidikan Luar Biasa termasuk pendidikan anak 

tunagrahita dari penyelenggaraan yang berupa khusus (segregasi) ke penyelenggaraan saat 

ini menghendaki bahwa anak tunagrahita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar, 

bermain, bekerja dan bergaul di masyarakat pada umumnya yang sesuai dengan 

keadaannya. Hal ini tentu menuntut kemampuan anak tunagrahita agar dapat menyatakan 

dan menyesuaikan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui 

bahwa anak tunagrahita mengalami hambatan dalam kecerdasan maka target 

kemandiriannya tentu harus dirumuskan sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga 

dapat dikatakan bahwa mandiri bagi anak  tunagrahita adanya kesesuaian antara 

kemampuan yang actual dengan potensi yang mereka miliki. Jadi pencapaian kemandirian 

bagi anak tunagrahita tidak dapat diartikan sama dengan pencapaian kemandirian anak 

normal pada umumnya. 

1. Kebersihan diri 

a. Mencuci tangan dengan baskom 

1) Perlengkapan yang digunakan : baskom, sabun, handuk/lap tangan 

2) Cara melatih  

• Isilah baskom dengan air bersih, Celupkan kedua belah tanganmu ke dalam air 

dalam baskom, Gosoklah kedua belah tangan dengan sabun, Kembalikan 

sabun ke dalam wadahnya, Gosoklah kedua belah tangan sampai sabun 

merata, Bilaslah kedua belah tangan sampai bersih  

b. Mencuci tangan dengan air kran 

1) Perlengkapan yang digunakan : kran air, sabun, handuk/lap tangan 

2) Cara melatih 

• Bukalah kran air, basahilah kedua belah telapak tangan dengan pancuran air 

kran, Gosoklah kedua belah tangan dengan sabun, Kembalikan sabun ke 

dalam wadahnya, Gosoklah tangan dengan sabun sampai merata.  
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c. Mencuci muka 

1) Perlengkapan yang digunakan : baskom, lap kantung/waslap, sabun, handuk 

2) Cara melatih : 

• Isilah baskom dengan air secukupnya, Basahi wajah dengan kedua belah 

tangan, Gosoklah sabun pada kedua telapak tangan, Tutuplah kedua belah 

mata, lalu gosokkan tangan pada wajah dan telinga, Bilas wajah dengan air  

d. Mencuci kaki 

1) Perlengkapanyang digunakan : bak berisi air, gayung, sabun, lap 

2) Cara melatih : 

• Siramlah kaki dengan air, Ambil sabun,  gosokkan pada kaki satu persatu, 

Kembalikan sabun kedalam wadahnya, Gosoklah kedua kaki, satu persatu, 

sampai bersih dan rata,  

e. Menyikat gigi 

1) Perlengkapan yang digunakan : gelas cangkir, sikat gigi, pasta gigi, lap 

2) Cara melatih : 

• Isilah cangkir dengan air, Buka dan oleskan pasta gigi secukupnya pada sikat 

gigi, Tutup kembali tube pasta gigi, Kumur dengan air dari gelas, cibirkan bibir, 

Sikat gigi dengan arah vertical/tegak, Kumurlah dengan air sampai bersih 

f. Mandi 

1) Perlengkapan yang digunakan : lap kantong atau waslap, sabun, handuk, pakaian 

lengkap 

2) Cara melatih : 

• Masuklah ke kamar mandi tutup pintunya, Buka semua pakaian, Pegang air 

dan ciduklah air, Siramlah seluruh tubuh dengan air, 2-4 gayung hingga tubuh 

basah seluruhnya, Masukkan tangan ke dalam waslap, Gosoklah waslap 

dengan sabun, Gosoklah muka, leher dan telinga dengan waslap tadi, 

Siramlah muka sampai bersih, selanjutnya boleh sambil duduk dibangku atau 

diatas lantai, Siramlah seluruh tubuh sampai bersih,  

g. Mencuci rambut 

1) Perlengkapan yang digunakan : handuk, lap kantung/waslap, sisir, sabun atau 

shampoo, gayung 

2) Cara melatih 

• Sisir atau sikatlah rambut sampai kotoran hilang semua, Siramlah rambut 

dengan air, Bukalah tutup tube shampoo, tuang secukupnya pada telapak 

tangan, Gosok-gosok kedua tangan dan ratakan shampoo diantaranya, 

Gosoklah rambut dengan shampoo sampai rata dan berbuih, Keringkan 

rambut dengan handuk, sisir rambut sampai rapi 

h. Menggunakan kamar kecil/WC 
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 Kemampuan untuk dapat menggunakan kamar kecil adalah merupakan langkah yang 

sangat besar kearah kemandirian seorang anak. Biasanya dapat menggunakan 

kamar kecil sendiri adalah suatu keterampilan yang dimintakan apabila sianak 

berumur 5 (lima) tahun dan tidak mempunyai kecacatan tapi baik anak yang 

mempunyai kecacatan pada umur yang bervariasi. ATG mungkin mempunyai 

kesulitan untuk mengerti dan mengikuti langkah-langkah yang terlihat di dalam 

penggunaan WC. 

1) Tahap dalam berlatih menggunakan kamar kecil : 

• Seorang anak telah mempunyai kontrol untuk membuang air usia 10 bulan – 2 

(dua) tahun, Sepanjang hari tidak mengumpul secara teratur 10 bulan – 2 

(dua) tahun, Dengan isyarat untuk menandakaan akan buang air 2 (dua) - 3 

(tiga) tahun, Dapat mengutarakan secara verbal kebutuhannya untuk buang 

air kecil 2 (dua) – 3 (tiga)  tahun, Tarik turun celananya di dalam kamar kecil 2 

(dua) -  3 (tiga) tahun, Menggunakan WC dengan cara seperti orang dewasa 2 

(dua) – 3 (tiga) tahun, Tidak mengompol pada malam hari 3 (tiga) - 4 (empat) 

tahun 

2) Latihan buang air : 

Bila kita menolong anak dapat dengan baik melakukan latihan buang kita harus 

mengecilkan kemungkinan kegagalannya dan memuji untuk keberhasilannya yang 

telah diraihnya meskipun itu sangat kecil. Kita harus siap dengan masa latihan 

yang membutuhkan waktu panjang seorang anak yangbaru saja latihan buang air 

akan membutuhkan kamar kecil.  

• Janganlah menyuruh si anak duduk atau jongkok di atas  lebih dari 4 (empat) 

sampai 5 (lima) menit karena kita tidak menghendaki ia menjadi bosan dan 

menolak/menghindari pengalaman ini. 

• Perhatikan benar apakah ia mengenakan pakaian yang mudah untuknya 

untuk membuka/menanggalkan bila ingin ke WC. Cobalah untuk memberikan 

tanggung jawab tambahan bagi si anak untuk memutuskan apa ia 

membutuhkan WC atau tidak 

• Ingatlah bahwa ia telah melakukan hal ini secara baik selama ini. Ini semua 

dengan mengharapkan bahwa pada saatnya waktu sekolah tiba ia akan 

mampu mengutarakan kebutuhannya untuk ke kamar kecil, baik itu melalui 

ucapan maupun melalui tanda. 

Prinsip-prinsip Bina Diri 
1. Pembelajaran bina diri dilaksanakan ketika kebutuhan anak tunagrahita muncul 

2. Pembelajaran diberikan saat makan, mandi, berpakaian, menanggalkan pakaian 

kebelakang, dll. 
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3. Bahan atau materi yang diajarkan hendaknya diteruskan secara operasional. Contohnya 

anak belajar berpakaian maka harus dispesifikasikan menjadi anak belajar memakai 

baju. 

4. Pemberian materi baru hendaknya berkaitan dengan bahan sebelumnya. Contohnya 

belajar mengancingkan baju, merupakan kelanjutan dari anak menanggalkan baju. 

5. Satuan-satuan materi yang terkecil hendaknya terdiri atas perbuatan-perbuatan. 

Contohnya mengancingkan, menanggalkan dan memasang. 

6. Reinforcement, sebaiknya dengan kesukaan anak yang diajarkan saat itu. 

7. Reinforcement/hendaknya diberikan setelah anak melakukan satu langkah yang betul 

8. Hindari segala sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian anak. 

9. Gunakan bahasa yang sederhana dari beri interupsi satu demi satu 

10. Tentukan kriteria-kriteria tiap pertemuan 

11. Peliharalah konsistensi bila materi itu dibina oleh guru lain, guru yang baru hendaknya 

menyesuaikan atau sama dengan guru yang terdahulu. 

 
Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan dalam Melatih Kemandirian Anak 

Tunagrahita tergantung pada : 
1. Pendidik/pelatih 

Kesadaran akan tugas, kemampuan berkomunukasi, rasa kasih sayang, pengalaman 

dan pengetahuan luas, mengenal prosedur setiap kegiatan, tidak jijik terhadap 

pekerjaannya, tekun, mempunyai catatan kemajuan 

2. Peserta didik/siswa 

o Intelektual misalnya kemampuan memahami perintah, kemampuan meniru 

o Keadaan fisik misalnya kelumpuhan anggota gerak, kekakuan anggota gerak, 

kelayuan anggota gerak, postur tubuh (bungkuk/miring) 

o Motorik misalnya, koordinasi mata dan tangan, koordinasi mata dan kaki, koordinasi 

tangan dan mulut, koordinasi tangan dan kaki, memegang sesuai ukuran/bentuk. 

o Emosi misalnya senang, murung, marah, malas, menyendiri, tekun, berani 

o Soscial misalnya mudah berintegrasi, mudah komunikasi, sopan santun, menjaga 

keselamatan diri 

o Sarana dan prasarana misalnya tata ruang, kenyamanan 

o Methode misalnya ceramah, Tanya jawab, diskusi, tugas, kerja kelompok, 

demonstrasi dan eksperimen, sosiodrama, problem solving, simulasi, analisa tugas. 

 

Tahapan Pembelajaran Bina Diri 
Dalam proses interaktif antara guru atau pelatih dengan siswa pada pembelajaran 

bina diri seolah-olah yanglebih dominan adalah aspek keterampilan (skill) yang berkembang 

padahal kenyataannya tidak demikian. Karena aspek kognitif pun akan berkembang 

walaupun ada keterbatasan. 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   196	  
	  

 

Tahap-tahap latihan bina diri antara lain : 
1. Tahap persepsi 

Siswa dikondisikan untuk siap menerima stimulasi melalui indranya yang kemungkinan 

bekerja dan berkembangnya kemampuan motorik, baik melalui visual (penglihatan), 

auditori (pendengaran) dan konestik (rasa raba dan rasa gerak)  

2. Tahap kesiagaan 

Siswa dibawa untuk siap baik fisik, mental serta emosi untuk melakukan suatu kegiatan.  

3. Tahap sambutan (guided respons) 

Siswa dibawa untuk memulai suatu kecakapan, yaitu kecakapan untuk mengikuti suatu 

contoh-contoh tindakan yang diperagakan. 

4. Tahap tindakan mekanis  

Siswa dilatih untuk memiliki keterampilan-keterampilan tertentu secara tetap dan 

konsisten.  

5. Tahap sambutan yang komplek 

Sebagai kelajutan dari tindakan mekanis, proses belajar ditujukan pada siswa yang 

memiliki kecakapan tentang hal yang sama dengan kualitas lebih baik, efisien dan 

bervariasi  

6. Tahap adaptasi 

Kecakapan-keccakapan atau keterampilan yang telah dimiliki akan dimanifestasikan 

sesuai dengan situasi dan problematika yang dihadapi.  

7. Tahap keaslian 

Keterampilan-keterampilan suatu kegiatan yang telah dimiliki pada tahap berikutnya 

harus diaplikasikan sesuai dengan kondisi, situasi dan problematika yang ada. Jadi 

kemampuan psikomotor yang dimiliki pada tahap ini tahapannya sudah tinggi dan tidak 

terinternalisasikan.  

 

Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Bina Diri Bagi Anak Tunagrahita 
Banyak hambatan dalam pelayanan pendidikan bagi peserta didik hambatan 

Kecerdasan didasarkan pada faktor guru yang lebih dominan dari ketidakberhasilan dalam 

pelaksanaan latihan bina diri   

1. Kurang kemauan dari guru yang tidak mau, sulit mempersiapkan perangkat 

pembelajaran tertulis, perangkat asesmen, silabus dan PPI yang mencerminkan 

keberhasilan anak. 

2. Masih banyak kemauan guru yang kurang dalam pengembangan kurikulum bina diri dan 

SKKD berasarkan hasil asesmen peserta didik. 

3. Masih suka guru menggunakan kurukulum yang baku padahal belum tentu sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. 
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4. Belum mampu menyusun hasil asesmen menjadi materi pembelajaran bina diri sesuai 

dengan kebutuhan. 

5. Belum mampu menyeleksi antara materi hasil asesmen dari kurikulum yang baku 

menjadi program pembelajaran 

 

Simpulan dan Saran 
1. Program pembelajaran dslam pendidikan anak hambatan kecerdasan pada dasarnya 

member pengalaman belajar sesuai dengan kehidupan masing individu dan karakternya. 

2. Pembelajaran bina diri bagi individual diyakini dan disepakati sebagai cara untuk 

memberdayakan anak dan melatih kemandiriannya. 

3. Kemandirian semua guru dalam pelaksanaan pembelajaran secara individual untuk anak 

sangat penting, sebab semakin kreatif dan inovatif guru maka semakin bermakna 

pembelajaran intelektual. 

4. Membuat program asesmen merupakan suatu kegiatan awal dalam proses pembelajaran 

bina diri. 

5. Melaksanakan asesmen untuk mengetahui informasi peserta didik terutama karakteristik, 

kelemahan sebagai dasar untuk menyususn program pembelajaran sesuai dengan 

analisa tugasnya. Tanpa asesmen mustahil program pembelajaran individual anak dapat 

terpenuhi. 

6. Program khusus bina diri berdasar hasil asesmen yang diselaraskan dengan kurikulum 

yang ada disesuaikan dengan hasil asesmen anak sebagai patokan pengembangan 

bahan ajar dan pembelajaran. 

7. Diharapkan guru punya dedikasi yang tinggi, kreatifitas dan inovatif tiada henti 

berkarakter demi kemandirian peserta didik yang punya hambatan kecerdasan. 
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Pendidikan Inklusif Sebagai inovasi pendidikan untuk semua 
( Sunaryo PKh FIP UPI ) 

 
1. Pendahuluan 

Semua pihak mengakui bahwa strategi dan program yang saat ini dilaksanakan tidak 

mencukupi atau bahkan tidak cocok untuk melayani anak-anak dan remaja yang 

rawan, rapuh dan terpinggirkan termasuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk 

memperoelh pendidikan sesuai kebutuhnya. Program-program yang saat ini ada 

adalah program-program yang bersifat khusus dan eklusif. 

Untuk menjangkau kebutuhan belajar anak-anak yang rawan dan terpinggirkan dan 

terkucilkan dari kelompok masyarakat (termasuk anak berkebutuhan khusus) dapat 

dilakukan melalui pendidikan yang bersifat responsif dan disesuaikan. Hal ini 

dirumuskan dalam forum pendidikan dunia di Dakar (Dakar World Education Forum, 

2000). Rumusan akhir dari forum itu menyatakan bahwa tantangan utama adalah 

menjamin visi pendidikan untuk semua yang luas sebagai konsep yang bersifat 

inklusif yang mencerminkan dari kebijakan setiap negara dan pemerintah tentang 

pendidikan. Pendidikan untuk semua harus mengambil tanggung jawabtentang 

kebutuhan golongan anak-anak yang tidak beruntung. 

Inklusi adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua 

anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan mesyarakat, dan 

mengurangi eklusivitas di dalam pendidikan (booth, 1996) 

 

2. Penidikan Inklusif sebagai inovasi Pendidikan 
Pendidikan inklusif adalah sebuah inovasi atau sebuah pendekatan baru untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar dari semua anak, remaja dan orang 

dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh, 

terpinggirkan dan terabaikan. Prinsip pendidikan inklusif di adopsi dari konfrensi 

Salamaca tentang pendidikan Kebutuhan Khusus ( UNESCO,1994) dan di ulang 

kembali pada Forum Pndidikan Dunia di Dakar, 2000. 

 

Pendidikan Inklusif mempunyai arti bahwa : Sekolah harus mengakomodasi semua 

anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau 

kondidi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat anak-anak berbakat 

(gifted children), pekerja anak dan anak jalanan,anak di daerah terpencil, anak-anak 

dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan 

terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994). 

Persoalan pokok dalam pendidikan inklusi adalah hak azasi manusia( HAM ) dalam 

pendidikan yang dinyatakan dalam deklarasi universal tentang hak azasi manusia ( 

UniversalDeclaratation of Human Right, 1948). Hal yang lebih khusus dang sangat 
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penting adalah hak anak untuk tidak didiskriminasikan, yang dinyatakan dalam 

konvensi hak-hak anak ( Convbention on the Right of the Child, UN, 1989). Sebagai 

konsekuensi logis dari hak-hak anak iniadalah bahwa semua anak (all children). 

Mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang ramah yang tidak diskriminatif 

dalam hal kecacatan/kelainan (disability), kelompok etnik (ethnicity), agama (religion), 

bahasa ( language ), jenis kelamin (gender ), kemampuan (capability), dan 

sebagainya. 

Sementara itu terdapat alasan-alasan penting seperti alasan ekonomi, sosial, dan 

politik untuk mencari kebijakan dan pendekatan pendidikan yang bersifat inklusif. Ini 

berarti bahwa pendidikan harus menimbulkan perkembangan personal, membangun 

hubungan di antara individu, kelompok dan bangsa. Salamanca statement and 

framework for Action, ( 1994). Menjelaskan bahwa sekolah reguler yang berorientasi 

inklusif adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan 

masyarakat yang ramah, membangun masyarakat inklusif dan mencapai cita-cita 

pendidikan untuk semua. 

Pengaruh perkembangan politik terhadap keberagaman dudaya dan meluasnya 

pemahaman tentang demokrasi telah menguatkan peran pendidikan dalam sosialisasi 

politik dan memfasilitasi keaktifan warga negara dalam berdemokrasi. Pendidikan, 

disamping harus merespon keberagaman talenta individu, pendidikan juga harus 

menghadapi rentang latar belakang budaya yang luas dari kelompok yang akan 

membentuk masyarakat ( society ). Pendidikan harus memikul tugas berat untuk 

mengarahkan keragaman menjadi sebuah kontribusi konstruktif terhadap pemahaman 

bersama anrata individu dengan kelompok. Kebijakan pendidikan harus mampu 

mempertemukan pluralisme dan memungkinkan setiap orang menemukan tempatnya 

di dalam masyarakat. Komisi international tentang pendidikan untuk abad 21, 

meningkatkan kebijakan pendidikan harus secara memadai besifat diversifikasi dan 

harus dirancang agar tidak menjadi penyebabkan terjadinya eklusif sosial, dan 

sekolah-sekolah harus mendorong keinginan individu untuk hidup secara bersama/ to 

live together ( UNESCO, 1990 ). 

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus yang secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan 

salamanca pada konferensi dunia tentang pendidikan berkebutuhan khusus bulan juni 

1994 bahwa prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah : selama 

memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang 

kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. ? 

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak 

berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. 

Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, 

system evaluasi, dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang 
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menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator. Namun demikian, dari 

sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Disebutkan oleh Reynolds 

dan Birch ( 1988 ), antara lain bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan 

anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi secara optimal, karena 

kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara 

filosofis model segregasi tidak logis, karena menyiapkan peserta didik untuk kelak 

dapat berintegrasi dengan masyakat normal, tetapi mereka dipisahkan dengan 

masyakat normal. Kelemahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa model 

segregatif relatif mahal. 

 

Model yang muncul pada abad pertengahan abad XX adalah model mainstreming. 

Belajar dari berbagai kelemahan model segregatif, model mainstreming 

memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus. Alternatif yang tersedia mulai dari yang sangat bebas ( kelas biasa penuh ) 

sampai yang paling terbatas (sekolah khusus sepanjang hari ). Oleh karena itu, model 

ini juga dikenal dengan model yang paling tidak terbatas ( the ieast restrictive 

environment  ), artinya seorang anak berkebutuhan khusus harus ditempatkan pada 

lingkungan yang paling tidak berbatas menurut potensi dan jenis/ tingkat kelainannya. 

Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama anak 

lainnya (normal) untuk mengobtimalkan potensi yang dimilikinya ( Freberg, 1995). Hal 

ini dilandasi oleh kenyataan di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak 

berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sebagai 

strategi baru untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua ( education for all ). 

Pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun konsep yang koheren dan kerangka 

kebijakan yang kontektual dengan kondisi lingkungan sehinggatersedia akses dan 

kesamaan dalam pendidikan dasar untuk semua anak dan apa yang terkandung 

dalam pendidikansehingga kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang beragam dapat 

direspon dan dipenuhi di dalam jalur utama pendidikan (pendidikan biasa), baik pada 

pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. 

 

3. Isu dan permasalahan yang dihadapi 
Selakalipun perkembangan pendidikan inklusif di negara kita cukup mengembirakan 

dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para 

praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan 

masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan. Berdasarkan hasil 

penelitian Sunardi ( 2009 ) terhadap 12 aekolah penyelenggara inklusi di kab. dan 

Kodya Bandung, secara umum saat ini terdapat lima kelompok isu dan permasalahan 

pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak 
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menghambat implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan 

inklusi itu sendiri, yaitu : Pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses 

pembelajaran, kondisi guru dan support system. Salah satu bagian penting dari suport 

system adalah tentang penyiapan anak. 

 

4. Penutup 
Dalam kontek Pendidikan Luar Biasa, pendidikan inklusif merupakan paradigma baru 

dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diilhami dan didorong oleh 

berbagai dokumen internasional, khususnya tentang pendidikan untuk semua serta 

pernyataan salamanca dan kerangka aksi mengenai pendidikan berkebutuhan 

khusus tahun 1994. 

Sekalipun Perkembangan pendidikan inklusi di indonesia saat ini semakin diterima 

dan berkembang cukup pesat di masyarakat, namun dalam tataran implentasinya 

masih dihadapkan kepada berbagai problema, isu dan permasalahan yang harus 

disikapi secara bijak sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses 

menuju pendidikan inklusif itu sendiri serta selaras dengan filosofi dan konsep-

konsep yang mendasarinya. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras 

melalui kolabirasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk 

mengatasinya. Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu 

kesejahteraan para penyandang berkebutuhan khusus dalam memperoleh segala 

haknyua sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal. 
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Abstrak 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian tentang Pengembangan Model Peer 
Mediated Social Skills Intervention pada Anak Berkebutuhan Khusus di SD Inklusif. Artikel ini 
difokuskan pada partisipasi sosial anak berkebutuhan khusus (ABK) pada empat aspek, yaitu 
persahabatan, interaksi, persepsi diri sosial ABK, dan penerimaan teman sebaya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ABK memiliki tingkat partisipasi sosial yang 
memuaskan. Namun, jika dibandingkan dengan teman sebayanya yang normal, anak 
berkebutuhan khusus lebih banyak mengalami kesulitan dalam partisipasi sosial mereka. 
Secara umum, ABK memiliki jumlah sahabat yang lebih sedikit dan kurang memiliki 
persabahatan yang kohesif dibandingkan teman sebayanya yang normal. Selain itu, ABK 
memiliki interaksi dengan teman sebaya lebih sedikit, interaksi dengan guru lebih banyak, 
dan kurang diterima oleh teman sebayanya yang normal. Persepsi diri sosial dari kelompok 
ABK dan anak normal tidak berbeda. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan partisipasi 
sosial ABK dan anak teman sebayanya yang normal.  
 
Kata kunci: partisipasi sosial, anak berkebutuhan khusus, sekolah dasar inklusif. 
 

Abstract 
The study was based on results of research on Model Development Mediated Peer 

Social Skills Intervention in Children with Special Needs in Inclusive Elementary. This article 
focuses on the social participation of children with special needs (ABK) on four aspects, 
namely friendship, interaction, social self-perception ABK, and peer acceptance. The results 
showed that the majority of the crew had a satisfactory level of social participation. However, 
when compared with normal peers, children with special needs more difficulty in their social 
participation. In general, ABK has a fewer number of friends and friendships that have less 
cohesive than their peers of normal. In addition, ABK has interaction with peers fewer, more 
interaction with teachers, and less accepted by peers is normal. Social self-perception of the 
group ABK and normal children are no different. There is no significant difference in social 
participation and child ABK normal peers. 
 
Keywords: social participation, children with special needs, inclusive elementary schools. 
 
PENDAHULUAN 

 
Mendidik anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif merupakan tujuan penting 

dari kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Permendiknas Republik 

Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang menyatakan bahwa 

pendidikan inklusi sebagai 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. Hal ini 

tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan memberikan 

kesempatan seluas-luasnya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Data terbaru dalam sepuluh tahun terakhir 

menunjukkan bahwa semakin banyak orangtua memilih untuk menyekolahkan anak-anak 
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mereka yang berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

(Ferguson, 2008). Orangtua sering menyebutkan keuntungan akademik sebagai manfaat 

positif dari penempatan anak mereka di sekolah inklusif (Meadan & Monda-Amaya, 2008). 

Motif utama orangtua untuk menyekolahkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler 

memberi peluang meningkatnya keterampilan sosial anaknya (Harris, dkk, 2009). Mereka 

berharap anak mereka bisa membangun hubungan positif dengan teman sebayanya di 

lingkungan sekolah. 

Berbagai penelitian internasional membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak 

secara otomatis mengalami peningkatan kualitas persabahatan dengan teman sebayanya 

yang normal (Guralnick, dkk, 2007). Anak berkebutuhan khusus yang berada di SD inklusif 

berisiko bermasalah secara sosial karena kegagalan mereka untuk meniru dan memahami 

situasi sosial disekitarnya dan mereka sulit menafsirkan inisiasi sosial yang dilakukan oleh 

anak-anak lain (Klavina & Block, 2008). Beberapa studi menemukan bahwa anak yang 

didiagnosis memiliki gangguan autis dan anak dengan gangguan perilaku mengalami 

kesulitan membangun hubungan dengan teman sebayanyadan beresiko menjadi terisolasi di 

dalam kelas (Chamberlain, dkk, 2007; Marlina, 2008; Monda-Amaya, 2008). Disamping itu, 

anak berkebutuhan khusus tingkat ringan juga menunjukkan ketidakpuasan sosial yang lebih 

tinggi daripada teman sebayanya yang normal (Lackaye & Margalit, 2006).  

Oleh karena itu, beberapa ahli mulai mengevaluasi aspek sosial dari penyelenggaraan 

pendidikan inklusif. Koster, dkk (2009) menjelaskan dalam tiga konsep, yaitu partisipasi 

sosial, integrase osial, dan inklusi sosial. Koster dkk (2009) telah mereviu 62 artikel yang 

dipublikasikan di jurnal internasional untuk mengetahui dimensi sosial pendidikan inlusif di 

sekolah dasar. Konsep dimensi partisipasi sosial dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif 

terdiri dari empat aspek, yaitu persahabatan, interaksi, persepsi diri sosial ABK, dan 

penerimaan teman sebaya.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka artikel ini mengungkap empat aspek tersebut 

pada siswa kelas V SD. Untuk itu, masalah yang diajukan dalam artikel ini adalah: 

1. Apakah partisipasi sosial anak berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya yang 

normal berbeda di SD Inklusif? 

2. Apakah partisipasi sosial anak-anak dari berbagai jenis kebutuhan khusus berbeda? 

 
METODE 
 
Disain 

Penelitian ini membahas partisipasi sosial anak berkebutuhan khusus di SD Inklusif. 

Jenis peneitian ini adalah deskriptif dan hubungan antara empat aspek partisipasi sosial. 

Data dikumpulkan dalam dua putaran. Dalam setiap putaran, dua aspek partisipasi sosial 

dinilai.  

 
Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak bukan 
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berkebutuhan khusus di 10 SD/ MI penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Padang, 

selengkapnya disajikan pada tabel 1 berikut. Subjek penelitian ini hanya melibatkana siswa 

kelas V SD/ MI. Pertimbangan untuk melibatkan kelas V adalah karena: (1) anak-anak pada 

usia ini sudah bisa mempersepsi dan memposisikan relasi teman sebaya, dan (2) anak-anak 

pada usia ini sudah dapat mengisi nominasi dan skala yang penilaian.  

 
Tabel 1.  Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di 10 SD/ MI Kec. Pauh, Padang  
 

No Jenis Kebutuhan Khusus Jumlah Persentase 
1. Kesulitan belajar 23 30,67% 
2. Autisma ringan 9 12% 
3. Lamban belajar 19 25,33% 
4. Autisma sedang 5 6,67% 
5. Hiperaktivitas 10 13,33% 
6. Tunarungu wicara 2 2,67% 
7. Low vision (kurang lihat) 2 2,67% 
8. Gangguan komunikasi 5 6,67 

Jumlah 75 100% 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Asesmen Persepsi Diri Sosial 

Persepsi diri sosial diukur dengan tiga aspek, Profil Persepsi Diri Anak (the Self-
Perception Profile for Children), Kuesioner Deskripsi Diri (The Self-Description 
Questionnaire), dan Penerimaan Sosial Teman Sebaya (Peer Social Acceptance).  
 
Asesmen Penerimaan Teman Sebaya 

Penerimaan teman sebaya diukur dengan teknik sosiometris (Berndt & Burgy, 1996). 

Ada dua teknik yang digunakan yaitu prosedur nominasi dan rating teman sebaya. Rating 

teman sebaya dilakukan dengan meminta semua anak dalam satu kelas mengisi nominasi 

“Tuliskan tiga orang teman sebaya sekelasmu yang paling kamu sukai” dan “Tuliskan tiga 

orang teman sebaya sekelasmu yang paling tidak kamu sukai”. Hasil nominasi tersebut 

dikonversikan ke dalam lima kategori penerimaan teman sebaya, yaitu popular, controversial, 

average, neglectee, dan rejected (Hymel, Vaillancourt, McDougal, & Renshaw, 2002; Jiang & 

Cillessen, 2005). Tingkat penerimaan teman sebaya dilakukan dengan membuat lembar 

nominasi teman sebaya di selembar kertas, masing-masing anak kemudian diminta mengisi 

nama tiga orang teman sekelas yang paling disukai disertai alasan dan tiga orang teman 

sekelas yang paling tidak disukai disertai alasan. Waktu yang disediakan untuk mengisi 

nominasi ini adalah paling lama 15 menit. 

 
Asesmen Persahabatan 

Persahabatan diukur dengan nominasi persahabatan timbal balik (reciprocal friendship 

nomination) (Laursen, Bukowksi, Aunda, & Nurmi, 2007). Nominasi persahabatan ini 

dilakukan dengan meminta semua anak dalam satu kelas untuk mengisi tiga orang nama 

sekelas yang menjadi sahabat paling baik. 

 
Asesmen Interaksi Sosial 
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Teknik observasi digunakan untuk mengukur interaksi diantara anak berkebutuhan 

khusus dan teman sebayanya yang normal (Blatchford, Bassett, & Brown, 2005). Teknik 

observasi difokuskan pada jumlah interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan teman 

sebayanya yang normal di kelas selama maksimum 30 menit per siswa. Cara 

penghitungannya dilakukan dengan jumlah interaksi antara anak berkebutuhan khusus dan 

guru ditambah jumlah interaksi dengan teman sebayanya. Pengamatan interaksi sosial 

dilakukan dalam berbagai situasi yakni saat pembelajaran dan saat istirahat, baik interaksi 

positif maupun interaksi negatif (Hamilton, 2005). Pengamat dalam penelitian adalah tiga 

orang mahasiswa semester akhir Jurusan Pendidikan Luar Biasa yang telah mengikuti mata 

kuliah Penelitian Pendidikan dan telah dilatih untuk melakukan pengamatan. Setelah 

pelatihan, kesepakatan antara pengamat ditentukan dengan menghitung tiga (3) aspek 

menurut Cohen’s Kappa, yaitu: (1) interaksi atau tidak ada interaksi antara anak 

berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya yang normal, (2) memulai atau menerima 

interaksi anak berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya yang normal, dan (3) interaksi 

atau tidak ada interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan guru (Landis & Koch, 

1977). 

 
Tabel 2. Aspek-aspek dan Instrumen Penelitian  
 

Aspek Instrumen 

Persahabatan Teknik nominasi timbal balik 
Interaksi Observasi terbimbing 
Persepsi diri sosial Kuesioner persepsi diri sosial 
Penerimaan teman sebaya Skala rating sosiometris 

 
ANALISIS 

 
Skor persepsi diri sosial setiap anak berkebutuhan khusus dihitung berdasarkan pada 

hasil kuesioner persepsi diri sosial dengan skor 6-24. Tingkat penerimaan teman sebaya 

pada anak berkebutuhan khusus berada pada kategori diabaikan (neglectee) dan ditolak 

(rejected). Namun ada beberapa anak berkebutuhan khusus juga memperoleh nominasi 

popular di kalangan teman sebayanya yang normal. Sedangkan data hasil nominasi 

persahabatan timbal balik dilakukan dengan menganalisis hasil nominasi persahabatan, 

dengan mengidentifikasi subgroup dan peran sosial di kelas. Persahabatan diartikan sebagai 

hubungan timbal balik, yakni ada dua anak yang memilih seorang teman sebagai teman 

terbaik (Frostad & Pijl, 2007). Data persahabatan dikategorikan pada tiga kelompok, yaitu: 

(1) Tipe 1, tidak ada hubungan timbal balik, anak berkebutuhan khusus terisolasi; (2) Tipe 2, 

ada satu hubungan timbal balik; (3) Tipe 3, ada dua anak berkebutuhan khusus yang hanya 

berhubungan timbal balik dengan satu orang teman sebaya normal; (4) Tipe 4, lebih dari 

50% anak berkebutuhan khusus berhubungan timbal balik dengan teman sebayanya; dan (5) 

Tipe 5, lebih dari 50% anak berkebutuhan khusus berhubungan timbal balik dengan sesama 

anak berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk menganalisis interaksi sosial anak 
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berkebutuhan khusus, dilakukan dengan menghitung jumlah total interaksi dengan teman 

sebaya dan jumlah total interaksi dengan guru. Analisis juga dilanjutkan dengan 

membandingkan kelompok pada anak berkebutuhan khusus dan kelompok anak bukan 

berkebutuhan khusus. Hasil analisis menunjukkan anak berkebutuhan khusus cenderung 

berinteraksi dengan teman sebayanya yang juga berkebutuhan khusus.  

 
HASIL PENELITIAN 
 
Persepsi Diri Sosial 

Persepsi diri sosial pada anak berkebutuhan khusus dan anak bukan berkebutuhan 
khusus kelas V SD/ MI sama. Hasil selengkapnya disajikan pada tabel 3 berikut. 
 
 
Tabel 3. Persepsi Diri Sosial pada Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Bukan 

Berkebutuhan Khusus 
 

Subjek Penelitian Skor Persepsi Diri 
Sosial 

Anak Berkebutuhan Khusus 17,2 (SD = 4,0 n = 75 
Anak Bukan Berkebutuhan Khusus 17,5 (SD = 4,2 n = 145 

 
Penerimaan Teman Sebaya 

Perbandingan skor penerimaan teman sebaya pada anak berkebutuhan khusus dan 

anak tanpa berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus kurang 

diterima oleh teman sebayanya (anak berkebutuhan khusus, rata-rata = 0,71, SD = 1,0) 

(anak bukan berebutuhan khusus rata-rata = -0.06, SD = 1.0; t(145) = 4.9, p < 0.05). Analisis 

data menunjukkan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan pada anak berkebutuhan 

khusus dan anak tanpa berkebutuhan khusus dengan F(4, 91) = 2.34, p = 0.06. 

 
Persahabatan 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata jumlah sahabat pada anak berkebutuhan khusus  

(rata-rata = 1.9, SD = 1.3) lebih rendah dibandingkan pada anak bukan berkebutuhan khusus 

(rata-rata = 2.9, SD = 1.4; t(340) = 6.48, p < 0.00). Persahabatan dalam kelompok kecil juga 

dianalisis dalam penelitian ini. Tabel 4 menyajikan hasil analisis nominasi persahabatan.   

 
Tabel 4. Partisipasi Sosial pada Anak Berkebutuhan Khusus dan  

  Anak Bukan Berkebutuhan Khusus 
 

Subjek Penelitian ∑ Partisipasi Sosial 
Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4 Tipe 5 

Anak Berkebutuhan 
Khusus 

75 19 
(25,35%

) 

7 
(9,33%) 

3 
(4%) 

6 
(8%) 

40 
(53,33%

) 
Anak Bukan 
Berkebutuhan Khusus 

145      

 
Interaksi 

Perbandingan antara anak berkebutuhan khusus dan anak bukan berkebutuhan khusus 
dalam hal memulai dan menerima interaksi dengan teman teman sebayanya dan interaksi 
dengan guru. Anak berkebutuhan khusus memulai interaksi yang lebih sedikit dengan teman 
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sebayanya (rata-rata = 10.7, SD = 8.3) daripada anak bukan berkebutuhan khusus (rata-rata 
= 14.7, SD = 9.6). Perbedaannya cukup signifikan dengan t(114) = 2.39, p < 0.02. Jumlah 
menerima interaksi juga berbeda, anak berkebutuhan khusus menerima interaksi yang lebih 
sedikit (rata-rata = 7.1, SD = 5.2) dibandingkan anak bukan berkebutuhan khusus (rata-rata = 
11.0, SD = 6.4; t(114) = 3.6, p < 0.00). Di samping itu, anak berkebutuhan khusus 
mempunyai interaksi yang lebih signifikan dengan guru daripada anak bukan berkebutuhan 
khusus (rata-rata = 3.1, SD = 3.7; t(116) = -4.2, p < 0.00). 

 
Tabel 5. Interaksi pada Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Bukan Berkebutuhan Khusus 
 

 
Subjek Penelitian 

Memulai 
Interaksi 

dengan Teman 
Sebaya 

Menerima 
Interaksi dari 

Teman Sebaya 

Interaksi 
dengan Guru 

Anak Berkebutuhan Khusus 10.7 (SD = 
8.3) n = 75 

7.1 (SD = 5.2)     
n = 75 

8.8 (SD = 9.7) 
n = 75 

Anak Bukan Berkebutuhan 
Khusus 

14.7 (SD = 
9.6) n = 145 

11.0 (SD = 6.4)   
n = 145 

3.1 (SD = 3.7) 
n = 145 

 
 

PEMBAHASAN 
 

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi sosial anak berkebutuhan khusus dan anak 

bukan berkebutuhan khusus kelas V SD/ MI di sekolah penyelenggaran inklusif. Mengacu 

pada empat aspek partisipasi sosial yang telah dinyatakan sebelumnya, hasil penelitian 

menunjukkan pada anak berkebutuhan khusus kondisinya kurang menguntungkan daripada 

anak bukan berkebutuhan khusus. Tingkat persahabatan antara kedua kelompok 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Interaksi sosial pada anak 

berkebutuhan khusus, mereka memiliki interaksi yang lebih sedikit dengan teman sebayanya 

namun interaksinya dengan guru lebih besar. Temuan penelitian ini dipandang secara negatif 

karena interaksi dengan guru lebih berharga daripada interaksi dengan teman sebaya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus kurang beruntung 

dalam memperoleh penerimaan teman sebaya. Tingkat penerimaan oleh teman sebaya 

secara signifikan lebih rendah daripada tingkat penerimaan anak-anak bukan berkebutuhan 

khusus. Sedangkan persepsi diri sosial anak berkebutuhan khusus tidak berbeda dengan 

anak bukan berkebutuhan khusus. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa anak-anak 

berkebutuhan khusus cenderung memiliki persepsi diri sosial yang tinggi (Elias & Van 

Nieuwenhuijzen, 2001). Beberapa anak berkebutuhan khusus pada beberapa penelitian juga 

menunjukkan persepsi diri yang menyimpang, meskipun ada kemungkinan terjadi bias dalam 

penilaian diri pada anak berkebutuhan khusus (Whitehurst, 2006). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi sosial anak berkebutuhan khusus 

secara signifikan kurang baik dibandingkan anak bukan berkebutuhan khusus. Konsekuensi 

dari hasil penelitian ini adalah anak berkebutuhan khusus akan menglami masalah sosial di 

kemudian hari (Parker & Asher, 1987). Pertimbangannya adalah partisipasi sosial anak 

berkebutuhan khusus serta dengan dibandingkan dengan anak bukan berkebutuhan khusus, 

maka anak berkebutuhan khusus perlu memperoleh perlindungan untuk melindungi efek 
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negatif tingkat penerimaan teman sebaya yang rendah (Newcomb & Bagwell, 1996). 

Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di berbagai daerah memberi 

konsekuensi terhadap bentuk layanan pendidikan. Tidak hanya layanan akademik saja, 

namun layanan non akademik juga perlu diperhatikan. Meningkatnya kualitas pendidikan dan 

pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif memberi tantangan pada 

sekolah untuk mempertimbangkan layanan sosial yang terintegratif dan tertruktur. Analisis 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara anak berkebutuhan khusus 

dan anak bukan berkebutuhan khusus pada empat aspek partisipasi sosial. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh rendahnya jumlah anak di beberapa sub kelompok. Namun, memilih sampel 

yang lebih besar juga sulit, karena di sebagian besar sekolah dasar inklusif hanya beberapa 

siswa dengan kebutuhan khusus yang disertakan. Hasil penelitian ini penting karena anak-

anak berkebutuhan khusus menunjukkan partisipasi sosial yang kurang dibandingkan teman 

sebayanya yang normal. Partisipasi sosial merupakan bagian pentingnya dari 

penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena partisipasi sosial sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus.  
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 BY : DAMRI  

ABSTRAK  
 

           Membuka portal merekonstruksi kembali proses pendidikan dan pembelajaran  
sekolah reguler menjadi sekolah inklusif merupakan suatu keharusan, secara nyata guru 
dihadapkan dengan perbedaan kebutuhan, budaya dan bahasa, prosesnya  berawal dari 
perubahan  paradigma guru yang harus belajar lagi dan memiliki pengetahuan tambahan 
tentang siswa dengan latar belakang pengalaman berbeda, norma, dan budaya di dalam 
kelas selama ini.Guru harus membiasakan diri dengan nilai – nilai budaya, pola komunikasi, 
dan karakteristik, yang beragam. 
          Praktik pengajaran harus mencerminkan harapan tinggi akan perubahan dan  prestasi 
akademis, Perilaku siswa harus dipandang multicultural.Kurikulum, materi dan strategi 
pengajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa tidak dikenakan sanksi atas 
perbedaan mereka. Guru harus belajar untuk membedakan antara kesukuan kebutuhan dan 
kelainan.Kalau perlu guru harus menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa utama dalam 
kegiatan belajar. Setiap kendala yang  dijumpai harus dibawa kedalam diskusi kelas.dan 
sejawat guru. 
       . Strategi mengajar yang efektif untuk siswa ini termasuk pembelajaran kooperatif diskusi 
kelompok, tutor sebaya (peer tutoring),setiap aktifitas harus mendukung perkembangan 
akademik yang menjadi bagian integral dari kurikulum. Pemanfaatan strategi penilaian 
berbasis kemampuan personal dan penampilan/performa (Perfomance-based assesment 
strategies), baik secara formal maupun informal, yang dapat  menggambarkan kemampuan 
seorang siswa. 

 
Kata kunci :  Difusi pendidikan jalan menuju perobahan budaya pembelajaran  
                       disekolah yang beragam siswa,  
 
 

1. PENDAHULUAN 
             Data Departemen pendidikan dan kebudayaan tahun  2012 masih ada jutaan  anak 

umur 6 sampai 15 tahun masih belum bersekolah di Indonesia. Jutaan lainnya disekolah, 

tetapi belum dapat belajar sesuai dengan potensi mereka secara penuh, karena 

keterbatasan khusus yang dikenal dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Keterbatasan 

mereka  teridentifikasi  antara lain ,Tampil di bawah kemampuan, tidak menunjukkan 

masalah akademis, atau berbakat, Mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan 

berbicara dengan bahasa Inggris standar., Memiliki kesulitan dalam memahami konsep yang 

abstrak., Menunjukkan perilaku yang berbeda dan pola komunikasi nonverbal.Menggunakan 

tata bahasa yang salah dan memiliki kesulitan dengan kalimat kompleks, Sering kali salah 

melafalkan, menyusun, atau mengganti kata., Merasa ditolak oleh rekan-rekan sebayanya. 

            Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor  eksternal antara  lain perbedaan 

etnis, budaya, status sosial ekonomi, kemampuan dan ketidakmampuan , jender, agama  

serta bahasa. Sedangkan secara internal terkait dengan tata kelola, pelayanan dan pola 

pembelajarannya sekolah, kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan , komitmen, 

dukungan kuat sekolah dan lembaga terkait (Joyce S.Choate dan Dorothy C. Schween. 2013 

) 

               Sedangkan untuk melaksanakan pembelajaran inklusif ,pilihannya adalah 

terujudnya sekolah ramah. Untuk memenuhi harapan tersebut, Departemen Pendidikan 
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Nasional mendapat tantangan yang harus dipenuhi dan duwujudkan untuk meraih tujuan 

universal dalam memberikan akses layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. termasuk 

anak yang berkebutuhan Khusus. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras menggencarkan 

program ini dan membuka akses kepada seluruh masyarakat terutama tentang  program” 

pendidikan untuk semua “penyebarluasan akses ini melalui saluran-saluran yang terkait agar 

masyarakat terang dan jelas memahaminya serta diharapkan masyakat mau 

melaksanakannya kegiatan ini  disebut dengan istilah   melakukan di Difusi 

.Difusi diartikan sebagai suatu proses dimana suatu pembaharuan  termasuk 

kebijakan menciptakan terobosan baru yang harus dikomunikasikan dan disebarluaskan 

kepada seluruh masyarakat pendidikan secara luas, baik komunitas  normal maupun 

komunitas berkebutuhan khusus. melalui proses difusi ini, memungkinkan  kebijaksanaan 

/terobosan baru tersebut dapat dipahami dan diketahui oleh masyarakat luas,Proses difusi 

biasanya terjadi karena ada lembaga atau pihak-pihak yang 

menginginkannya,merencanakannya dan mengupayakan perujudannya. 

         Berkenaan dengan amanat  tersebut pemerintah Indonesia, dalam hal ini kementerian 

Pendidikan Nasional melalui surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No 

380/C.C6/MN/Tahun 2003  tanggal 20 januari 2003. Perihal tercantum sebagai berikut : 

“Pendidikan Inklusif perlu diselenggarakan dan dikembangkan disetiap wilayah Kabupaten/ 

Kota di seluruh Indonesia.” 

            Artinya Pemerintah harus mempelopori dan  mensosialisasikannya secara gencar 

kepada seluruh masyarakat ,kalangan Pengusaha (dunia usaha dan dunia 

industri),pers,lembaga- lembaga profesi. LSM, pengambil keputsan dll  pada umumnya dan 

komonitas pendidikan  Indonesia pada khususnya.terutama sekali  komunonitas para pelajar 

regular /siswa yang normal agar mereka memiliki pemahaman,toleransi  dan kepedulian 

yang tinggi kepada teman-temannya yang kondisinya tidak seperti mereka, baik didalam 

maupun selama penyelenggaraan pendidikan inklusi itu berlansung. 

Di samping itu tidak hanya sekedar sosialisasi tetapi juga dituntut  harus memberikan 

dukungan nyata yang seluas-luasnya dalam memberikan pelayanan pembelajaran yang 

bermutu kepada semua anak sesuai dengan jenis ,jalur ,satuan dan tingkatan lembaga 

pendidikan inklusi tersebut . Sebagai wujud dari dukungan ini pemerintah Kabupaten dan 

Kota harus memiliki pemahaman yang dalam,kepedulian yang tinggi serta kesediaannya 

menyelenggarakan sekolah inklusi ini dengan memperhatikan minimal hal-halsebagai berikut 

: 

1. Sekolah harus menyediakan dan menciptakan kondisi kelas yang hangat,ramah dan 

dapat menerima keanekaragaman serta  menghargai perbedaan. 

2.  Sekolah penyelenggara harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan 

menerapkan kurikulum modifikasi dan pembelajaran yang bersifat indifidu. 

3. Guru harus menerapkan pembelajaran yang Interaktif dan kooperatif. 
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4. Guru ditutut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain. dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta guru juga dituntut melibatkan orang 

tua dan masyarakat untuk memberikan perhatian, kepedulian dan partisipasi yang 

tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi . 

Berkaitan dengan difusi pendidikan inklusi ini,penulis ingin berbagi wawasan tentang  

berbagai pokok-pokok pemahaman Pendidikan Inklusi yang diperlukan para pembaca 

sebagai berikut  bahwa Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang 

mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar disekolah-sekolah terdekat dikelas-biasa 

bersama-sama dengan teman seusianya(siphon–sevein dalam Oneil, 1994)sekolah 

penyelenggara pendidikan Inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas 

yang sama,sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak ,menantang, akan tetapi 

disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid, bantuan dan dukungan 

tersebut dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil(Stainback,1980) 

Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai system layanan pendidikan yang mengikut 

sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama–sama dengan anak sebayanya di 

sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya ,penyelenggara pendidikan inklusif 

ini menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum,sarana dan 

prasarana pendidikan  maupun system pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 

indifidu peserta didik. 

Sekolah Inklusif merupakan perkembangan baru dari sekolah terpadu, pada sekolah 

inklusi setiap anak mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua 

diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau 

berbagai bentuk penyesuaian dengan sekolah regular. Sekolah inklusi merupakan sekolah 

biasa (regular) yang mengakomodasikan anak berkebutuhan khusus yang dulu disebut anak 

cacat /anak luar biasa untuk bisa belajar dengan anak-anak normal sekolah penyelenggara 

pendidikan Inklusi (SPPI) juga bisa mengakomodasi dan melayani  semua anak dalam arti 

memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa sesuai dengan daya dukung yang ada 

pada sekolah itu ,sekolah inkulusi jenis ini disebut sekolah yang melaksanakan program 

akselerasi. 

Dalam kontek program kebijaksanaan terobosan pemerintah sekarang ini sekolah 

inklusi (SPPI) adalah sekolah biasa yang dipilih melalui seleksi baik secara filosofis, yuridis, 

kemanusiaan dan trend dunia secara filosofis keberadaan sekolah inklusi dilatarbelakangi 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Semua anak adalah-sama-sama makluk ciptaan Allah sehingga mereka harus  

dihargai dan diperlakukan yang sama secarawajar. 

b. Bangsa Indonesia memiliki falsafaf” bhineka tunggal Ika”,sehingga 

kebhinekaannya itu harus diakui keberadaanya tanpa adanya diskriminasi 

termasuk dalamdunia pendidikan. 
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c. Pendidikan integrative harus dipandang tidak saja dari sisi kurikulum,sarana 

dan metoda tetapi juga dari kondisi peserta didik. 

 

2.  LANDASAN 
           Secara yuridis Formal Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan 

peraturan perundang-undangan yang menuntut  untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi 

,beberapa peraturan dimaksud adalah : 

 

a. UUD 1945 (amandemen )pasal 31 ayat  (1 )setiap warga Negara berhak 

mendapatkan pendidkan .ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 

b. UU.No 20 /2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1 )setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

c. UU.No.4 /1997 tentang penyandang cacat pasal  5”setiap penyandang cacat 

mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan. 

d. UU.N0 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,pasal 48 “ pemerintah wajib 

menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak,kemudian pasal 49 “ 

Negara ,pemerintah ,keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada anak untuk memperolah pendidikan . 

e. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas “No 380/C.C 6 /MN/2003 20 januari 2003 

perihal  pendidikan Inklusi yang memuat “ perlu diselenggarakan dan dikembangkan 

pendidikan inklusi disetiap wilayah Kab/Kota di Indonesia 

 

f. Secara kemanusiaan yang telah mengerucut menjadi trend dunia mengenai 

pentingnya pendidikan  inklusi ditandai dengan adanya berbagai pernyataan atau 

statement baik yang skala nasional maupun internasional antara lain : 

 

g. Salamanca Statement(1994)Education systems should take into wide diversity of 

children”s different  characterstics and need dst …………….. 

h. Deklarasi Dakkar : Pendidikan untuk semua (2000) “ memperluas dan memperbaiki  

keseluruhan perawatan  dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang 

rawan dan kurang beruntung dst …….. 

i. Deklarasi Bandung (Nasional) 2004 Indonesia menuju pendidikan inklusi 

“menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusi yang 

ditunjang  dengan kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah ,insitusi 

pendidikan ,institusi terkait,Dunia usaha dan dunia industri (dudi),orang tua  serta 

masyarakat dst……. 
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j. Deklarasi Bukit tinggi Sumatera Barat (internasional ) 2005, sebuah pendekatan 

kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional 

untuk “ Pendidikan  untuk semua “ adalah benar-benar untuk semua. dst 

k. Prayitno, (2010). Modul 1  (PPG) Kaidah-kaidah Dasar Keilmuan Pendidikan. 

Universitas Negeri Padang. 

Dengan berbagai latar belakang seperti itu,maka selayaknyalah sekolah-sekolah di 

Indonesia membuka diri untuk mau melaksanakan pendidikan Inklusif, karena secara 

filosofis, yuridis dan kemanusiaan sudah tidak perlu ada keraguan lagi untuk melayani anak-

anak berkebuthan khusus dalam memperoleh pendidikan secara proporsional tanpa adanya 

diskriminasi . 

 

3.  TAHAP PEMBENTUKKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN 
INKLUSIF 

            Pembentukan sekolah inklusif yang efektif bukanlah hal yang  mudah , melainkan 

harus memiliki tahapan tahapan sekaligus persiapan yang harus disediakan antara lain 1. 

Persiapan pra kondisi:  

a  Keadaan fisik 

Keadaan fisik sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa yang ikut 

belajar disekolah  regular bersama siswa lain pada umumnya,prasarana dan sarana 

pendidikan perlu disesuaikan  dengan siswa disekolah yang bersangkutan, ontoh ramp kursi 

roda untuk anak tuna daksa komputer Braille untuktuna netra, audiometer dan speech trainer 

untuk anak tunarungu. 

b. Kurikulum 

SPPI perlu mempersiapkan kurikulum khusus maupun kurikulum yang disesuiakan 

dengan kondisi siswa berbagai kebutuhan, jika kondisi siswa tidakmemungkinkan 

mengikuti pelajaran dengan menggunakan kurikulum regular/umum. 

c  Manajemen kelas 

untuk memperoleh hasil pembelajaran yang obtimal, kondisi kelas di SPPI harus 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, contoh siswa yang 

mengalami kurang pendengaran pada telinga sebelah kiri, agar telenga kanan berfungsi, 

maka harus ditempatkan disebelah kiri agar menangkap input secara maksimal, contoh lain 

siswa yang mengalami ganguan penglihatan harus didudukkan di depan . 

d    Kondisi Psikologis 

Penyadaran terhadap komunitas sekolah termasuk tenaga kependidikan, orang tua, 

dan semua siswa harus dilakukan, hal tersebut diperlukan untuk memberikan pemahaman 

bahwa setiap siswa memiliki karakteristik individual dan kekhususannya.filosofis pendidikan 

integratif maupun inklusif harus dipahami oleh semua warga sekolah dan suasana 

pendidikan yang penuh toleransi harus diciptakan. 

2. Mengidentifikasi siswa ABK 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   215	  
	  

Jenis kekhusussan siswa dikelas bermacam-macam ,ada yang lambat belajar ,ada 

Tunanetra, autisme dan jenis kekhususan lainnya, termasuk yang mungkin memiliki prolema 

dalam belajar karena adanya hambatan fisik, sensoris, psikologis, atau sosial. Mungkin juga 

karena memiliki bakat dan  intelektual yang khusus dan tinggi yang amat bermanfaat bagi 

kehidupan. Anak berkebutuhan khusus tersebut harus di identifikasi jenis dan jumlahnya 

untuk menetapkan jenis dan model pelayanan pendidikan yang sesuai. 

3   Memilih bentuk layanan 

a. Layanan pendidikan khusus dalam bentuk layananan pengajaran remedial dan 

layanan programakselerasi dalam bentuk PPI oleh guru reguler yang telah diberi 

latihan di bidang pendidikan khusus. 

b. Penggunaan kurikulum pendidikan khusus oleh guru pendidikan khusus bekerjasama 

dengan guru reguler di sekolah tersebut. 

c. Melaksanakan kurikulum modifikasi yang disesuaikan khusus ABK yang ada. 

4. BERBAGAI KENDALA YANG MUNCUL DI DALAM MENGEMBANGKAN 
SEKOLAH INKLUSIF   

a Practical barriers 

Pada tataran praktis banyak hambatan yang dihadapi oleh sekolah inklusi, terutama 

sekolah-sekolah yang sedang merintis pelaksanaan sekolah inklusi, misalnya sekolah 

yang belum memiliki fasilitas aksesbilitas untuk tuna daksa yang berkursi roda, biasanya 

masih banyak trap/tangga dari halaman sekolah menuju teras dan halaman kelas. Dalam 

situasi seperti, jika siswa tuna daksa yang berkursi roda masuk kesekolah akan 

menghadapi hambatan akses, guru sekolah inklusi yang belum mengetahui teknik 

berkomunikasi dengan siswa tunarungu, tentu saja ia mengajar pada kelas inklusi yang 

ada siswa tunurungu wicara. 

 

b. Psyikological barries 
Siswa baru kelas  I SMP yang masuk ke sekolah inklusi ,misalnya secara psikologis 

tentu akan terganggu rasa nyamannya ketika untuk pertama kalinya ia mendapati ABK 

(tunanetra, tunadaksa, CP dll) disekolah inklusi karena mereka memiliki persepsi bahwa 

ABK biasanya sekolah di SLB yang dalam konteks tertentu SLB itu dipandang sebagai 

sekolah dengan label kurang bagus/ negatif, hal in disebabkan karena masih ada 

persepsi bahwa kecacatan merupakan penyakit, bisa menular, akibat azab dll. Hal seperti 

ini merupakan hambatan tersendiri bagi sekolah untuk mengembangkan sekolah inklusi. 

c.Power Barries. 
Hambatan lain yang bersifat struktural adalah hambatan karena ketidak pahaman 

pejabat baik dilingkungan duniapendidikan maupun diluar dunia pendidikan yang serring 

tidak akomodatif atau bahkan diskriminatif terhadap ABK dan sekolah inklusi hal ini biasa 

dilihat, misalnya tidak adanya sistem arternatif bagi ABK, terutama bagi bagi anak-anak 

yang berkesulitan belajar, lamban belajar, dalam kegiatan Ujian Nasional, terutama dalam 



	  

Pengembangan	  Pendidikan	  bagi	  Anak	  Berkebutuhan	  Khusus	  Menghadapi	  Globalisasi	  Pendidikan	  Abad	  21	   216	  
	  

halpencapaian standar nilai, selain itu juga masih masih kita jumpai ABK yang kesulitan 

melanjutkan sekolah kesekolah umum karna kepala sekolah biasanya enggan menerima 

ABK dengan berbagai alasan sekolah belum siap. Pada hal perangkat perundang-

undangan telahmengamanatkan keterbukaan sekolah umum untuk menerima Anak 

berkebuthan khusus. 

d. Value barriers 
Anak berkebutuhan khusus pada umumnya,masih dipandang menjadi beban 

masyarakat, bahkan mengaitkannya  dengan kurang bernilai sikap ABK karena 

keterbatasannya sering di pandang bersikap kurang sopan,menakutkan,memalukan 

bahkan menjijikkan. Stigma negatif yang disandang oleh ABK sungguh-sungguh 

merupakan beban berat oleh ABK itu sendiri dan juga merupakan kendala yang serius 

untuk berkembangnya sekolah inklusi di Indonesia 

5. KUNCI UTAMA KEBERHASILAN PENDIDIKAN INKLUSIF 

a . Awareness 
Kepedulian semua pihak  untuk memperhatikan dan memberlakukan ABK sebagai 

makhluk ciptaan Allah sama dengan manusia ”Normal ”lainnyamerupakan langkah nyata 

dalam menciptakan dunia pendidikan kodrati. Karna tanpa adanya kesadaran bahwa ABK 

itu juga merupakan makhluk ciptaan yang juga memiliki hati nurani, harga diri dan 

kehormatan maka niscaya tidak akan terwujud sistempendidikan yang inklusi. 

b. Change Attitudes 
Setelah kita menyadari akan eksistensi ABK sebagai sesuatu ”taken for Granted” 

maka kita harus mengubah sikapdan perlakuan kita sehingga setidak-tidaknya kita lebih 

menghargai, menghoermati, syukur-syukur kalau bisa memberikan pelayanan yang baik 

dan bermutu. Dengan membuka sedikit demi sedikit atau bahkan selebar-lebarnya 

sekolah kita menjadi sekolah inklusi,berarti kita telah mengubah sikap kita untuk lebih 

peduli. 

c. Flexibilities. 
Agar pendidikan inklusi bisa terwujud dengan baik maka diperlukan Flexibilitas di 

berbagai hal terutama dalam  kurikulum, prosespembelajaran, penilaian, sarana dan 

manajemen dan sebagainya sehingga bisamenjembatani terwujudnya pendidikan inklusi. 

Namun flesibilitas ini bukan berarti seadanya, sesampainya, atau seenaknya, akan tetapi 

fleksilbilitas disini adalah fleksibel dalam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

untukberkembangnyaABK secara obtimal. 

d.  Collaboration 
Kerja sama berbagai pihak tentu sangat penting untukmewujudkan pendidikan yang 

inklusif. Pemerintah, sekolah, lembaga-lembaga terkait, LSM.Masyarakat, orang tua 

dunia usaha dan dunia Industri dan ABK itu sendiri harus saling bau membau dan 

bekerjasama, tanpa ada kerjasama yang baik maka segala hal akan menghasilkan yang 

baik pula, begitu juga sebaliknya. 
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e. Start Working 
Hal yang paling penting saat ini adalah keberanian untuk memulaidan melangkah 

memulai sesuatu apa saja yang bisa kita perbuat,tanpa sekedar mewacanakan, tetapi 

mulai melakukannya dari yang kecil-kecil dengan melihat, menyapa ABK lalu 

memfasilitasinya, dan kemudian melayaninya,dengan mulai melangkah dan 

melakukannya baik skala kecil maupun besar, baik lansung maupun tidak lansung terlibat 

maka itu berarti kita telah mendukung dan mendorong terwujudnya sekolah Inklusi 

 

PENUTUP 
 

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang 

manusiawi, beradap, legal dan ideal. Pengembangan sekolah Inklusi telah berada pada 

”track ”yang semestinya namun perlu mendapat dukungan yang luas dari masyarakat  

semua pihak, maka  DIFUSI PENDIDIKAN sebagai jalan utama membuka portal harus 

semakin digencarkan oleh pemerintah agar sekolah inklusif yang ada sekarang ini dapat 

menemukan jatidiri yang bisa memberikan inspirasi kepada kepala sekolah reguler  lainnya 

untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka perlu adanya pemikiran untuk 

menjadikan sekolah-sekolah model yang di support  penuh oleh pemerintah. 
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ABSTRACT 

Education is a basic need for every human being. Giving appropriate educational 
services will able to develop the potential optimally. In children with special needs need form 
of special education services adapted to their abilities and potential. Along with the times, 
public perceptions of the children with special needs began to change. Changes occur in 
various aspects of life, including in education for children with special needs. The implications 
of a paradigm shift in the education of children with special needs, the educational system 
shifted from system to system segregated integrative and inclusive. 

 
Keywords:  paradigm of education, the education of children with special needs 
 
PENDAHULUAN 

Potensi sebagai modal dasar dapat dikembangkan melalui pendidikan. Setiap individu 

memiliki potensi yang berbeda-beda, begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus. Untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki, diperlukan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari 

orang-orang yang bertanggung jawab. Artinya pemberian layanan pendidikan yang tepat 

bagi masing-masing anak berkebutuhan khusus akan mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

oleh masing-masing anak tersebut. 

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang mengemukakan bahwa: “Tiap-tiap 

warga negara berhak mendapat pengajaran”, mengartikan bahwa dalam permasalahan 

pendidikan, tidak ada perbedaan antara anak yang normal perkembangan jasmani dan 

rohaninya, dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus atau yang biasa disebut 

dengan anak berkebutuhan khusus. Efendi (2006) mengemukakan bahwa dengan 

karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk 

layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. 

Pemberian layanan pendidikan khusus tersebut dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki 

kelainan fisik, mental, sosial, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus. 

Dewasa ini terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai 

salah satu akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya 

perubahan dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan khusus atau pendidikan luar 

biasa, yaitu adanya perubahan paradigma pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 

Implikasi dari pergeseran paradigma pendidikan anak berkebutuhan khusus, maka sistem 

pendidikan bergeser dari sistem segregatif ke sistem integratif dan inklusif. 

PEMBAHASAN 
Peradaban manusia terus berkembang, pemahaman dan pengetahuan harus 

mengajarkan kepada manusia bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup. 

Pandangan seperti inilah yang berhasil menyelamatkan kehidupan anak-anak berkebutuhan 
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khusus. Menyelamatkan hidup anak-anak berkebutuhan khusus menjadi penting karena 

dipandang sebagai simbol dari sebuah peradaban yang lebih maju dari suatu bangsa.  

1. Paradigma dalam Sistem Pendidikan: dari Segregatif ke Integratif 

Mereka yang mempunyai kebutuhan khusus dipandang memiliki karakteristik yang 

berbeda dari orang kebanyakan, sehingga dalam pendidikannya mereka memerlukan 

pendekatan dan metode khusus sesuai dengan karakteristiknya. Oleh sebab itu pendidikan 

bagi anak-anak berkebutuhan harus dipisahkan (di sekolah khusus) dari pendidikan anak-

anak lainnya. Konsep pendidikan sepeti inilah yang disebut dengan Special Education (di 

Indonesia diterjemahkan menjadi Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus), yang 

melahirkan sistem sekolah segregasi (Sekolah Luar Biasa).   

Di Indonesia, sejarah perkembangan pendidikan luar biasa dimulai ketika Belanda 

masuk ke Indonesia (1596-1942), mereka memperkenalkan sistem persekolahan dengan 

orientasi Barat. Untuk pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus dibuka 

lembaga-lembaga khusus. Lembaga pertama untuk pendidikan anak tunanetra dibuka pada 

tahun 1901, untuk anak tunagrahita tahun 1927, dan untuk anak tunarungu tahun 1930, 

ketiganya di Bandung (Rahardja, 2006). 

Seiring disahkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) no. 

2/1989, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 1991, maka bentuk 

pendidikan segregasi pun menyesuaikan diri; dimana, terdapat dua cara untuk mendirikan 

dan membina sekolah-sekolah khusus yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah 

Dasar Luar Biasa (SDLB). 

Dalam pelaksanaannya SLB dikelompokkan menjadi: (1) SLB Bagian A, bagi peserta 

didik tunanetra; (2) SLB Bagian B, bagi peserta didik tunarungu; (3) SLB Bagian C, bagi 

peserta didik tunagrahita; (4) SLB Bagian D, bagi peserta didik tunadaksa; (5) SLB Bagian E, 

bagi peserta didik tunalaras; dan (6) SLB Bagian G, bagi peserta didik tunaganda. 

Adapun Sekolah Dasar Pendidikan Khusus (SDLB) adalah sekolah pada tingkat dasar 

yang menampung beberapa jenis kebutuhan khusus yang ditampung dalam satu atap. 

Dalam pelaksanaannya biasanya ruangan disekat-sekat sebagai pemisah sesuai dengan 

jenis kelainannya. Berdasarkan hal tersebut, dipahami bahwa SLB melayani pendidikan 

dengan satu kelainan, sedangkan SDLB melayani berbagai kelainan pada tingkat sekolah 

dasar. 

Perubahan yang terjadi begitu cepat dalam masyarakat karena pengaruh globalisasi, 

telah menyebabkan terjadinya perubahan paradigma di bidang pendidikan termasuk 

pendidikan luar biasa. Menurut Yusuf (2005) bahwa isu yang paling menonjol dalam dunia 

pendidikan luar biasa adalah terjadinya perubahan paradigma pendidikan dari segregasi ke 

integrasi secara luas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan terpadu adalah layanan 

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. 

Konsep pendidikan terpadu diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1978 oleh Helen 

Keller International, Inc. Ketika itu HKI membantu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
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membuka sekolah terpadu bagi anak tunanetra. Keberhasilan proyek itu menyebabkan 

dikeluarkannya SK Mendikbud nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak 

Cacat, yang pada intinya mengatur bahwa anak berkebutuhan pendidikan khusus yang 

memiliki kemampuan dapat diterima bersekolah di sekolah reguler. Sayangnya, setelah 

proyek pendidikan terpadu itu berakhir, implementasi pendidikan terpadu itu semakin 

mundur, terutama di tingkat sekolah dasar (Rahardja, 2006). 

2. Pendidikan Inklusif 

Di Indonesia, menjelang akhir tahun 90-an muncul upaya baru untuk mengembangkan 

pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dengan pemerintah Norwegia 

di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB. Inklusif merujuk pada layanan 

pendidikan untuk semua, hak azasi manusia terhadap pendidikan. Program ini merupakan 

kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia, 

dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep 

pendidikan inklusif. 

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif maka komitmen pemerintah 

kabupaten/kota adalah sangat penting. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 

menyusun rencana aksi penyelenggaraan pendidikan inklusif di provinsi dan kabupaten/kota 

masing-masing, dimana kegiatan yang dilakukan antara lain membentuk kelompok kerja 

pendidikan inklusif, menyusun Perda/Pergub/Perbup/Perwal tentang pendidikan inklusif. 

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyusun program kerja/kegiatan, 

melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi serta melaporkan serangkaian  

program/kegiatan dalam rangka memberikan jaminan/dukungan/fasilitasi pada sekolah 

umum dan kejuruan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.  

Pada tanggal 8 s.d. 14 Agustus 2004 diselenggarakan kegiatan Lokakarya Nasional 

tentang Pendidikan Inklusif di kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Salah satu hasil atau 

komitmen dari kegiatan tersebut yaitu sebuah deklarasi tentang pendidikan inklusif yang 

disebut Deklarasi Bandung “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” (Kustawan, 2013). 

Kemudian pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan 

menghasilkan Deklarasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus 

dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua 

anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. 

Daerah  pertama di Indonesia yang dinyatakan sebagai Kota Inklusif oleh Dirjen Pen-

didikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah Payakumbuh, Sumatera 

Barat di tahun 2012. Deklarasi Payakumbuh Kota Inklusif ditandatangani oleh seluruh unsur, 

mulai dari Walikota, Ketua DPRD, Ketua LKAAM, Ketua, Ketua Bundo Kanduang dan Ketua 

Dewan Pendidikan Payakumbuh,  disaksikan Kadisdik Provinsi Sumatera Barat. Kemudian 

pada tahun 2013, kota Padang, Sumatera Barat sendiri telah mencanangkan pendidikan 

inklusi. Dikutip dari harianhaluan.com edisi 4 April 2013, disebutkan bahwa mulai tahun 

ajaran 2013/2014 diharapkan tidak ada lagi sekolah yang menolak anak berkebutuhan 
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khusus untuk sekolah. Sementara pada awal Januari 2015, telah ada lebih dari tujuh puluh 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Padang.  

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus mengakomodasi semua anak. 

Tarmansyah (2009) menyebutkan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan  dengan 

kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Artinya, sekolah inklusif  beradaptasi dengan 

kebutuhan setiap anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya masing-

masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi dan fisiknya secara 

optimal.  

Untuk mendukung terciptanya pendidikan inklusif yang ramah terhadap anak, maka 

dibuat pedoman bagi lembaga pengelola pendidikan, lembaga-lembaga yang menangani 

kebijakan bidang pendidikan dan terutama para kepala sekolah serta para pendidik. 

Pedoman tersbut adalah Tulkit LIRP - Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk 

Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran (LIRP) yang terdiri dari 

3 buku. Suatu lingkungan yang inklusif, dan ramah terhadap pembelajaran (LIRP) adalah 

lingkungan yang menerima, merawat dan mendidik semua anak tanpa memandang 

perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau karakteristik 

lainnya. Kustawan (2012) menyebutkan bahwa lingkungan yang ramah terhadap peserta 

didik ialah: peserta didik dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belaajr; 

menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajran; mendorong partisipasi aktif peserta 

didik dalam belaajr; guu memahami dan memanfaatkan media pembelajaran yang adaptif; 

serta guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. 

Pada hakekatnya, pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, 

masyarakat, dan pemerintah. Sehingga praktisi pendidikan di lapangan hendaknya 

memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan secara optimal. Walaupun 

ada pihak yang pro dan kontra terhadap pendidikan inklusif, setidaknya kita harus mencoba 

meraih dan menjangkau terwujudnya pendidikan untuk semua. Hal ini dilandasi bahwa kita 

diciptakan setara walaupun berbeda-beda, dan karena adanya perbedaan menjadi 

keindahan, sehingga pandanglah perbedaan sebagai anugerah dari yang Maha Pencipta.  

KESIMPULAN 
1. Potensi pada setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus dapat 

dikembangkan secara optimal melalui pendidikan.  

2. Anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Pendidikan khusus merupakan 

program pembelajaran yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik dari 

masing-masing anak berkebutuhan khusus. 
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3. Perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan pergeseran paradigma 

pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu sistem pendidikan bergeser dari sistem 

segregatif ke sistem integratif dan inklusif. 

4. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang 

disesuaikan  dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa. 

 

 

SARAN 
1. Semua anak punya potensi untuk dikembangkan, semua anak dapat belajar, sehingga 

pandanglah mereka sebagai pribadi yang utuh. 

2. Guru hendaknya selalu mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya 

sebagai seorang guru dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus. 

3. Pemerintah dan sekolah hendaknya selalu berkomunikasi dengan masyarakat 

termasuk orang tua tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang non-diskriminatif dan 

inklusif. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul Keterampilan Vokasional bagi anak Tunagrahita di SLB C1 
Dharma Asih Depok Jawa Barat. Tujuan penelitianini adalah untuk memperoleh data tentang 
pembelajaran keterampilan vokasional anak tunagrahita sedang kelas XI SMALB C1 Dharma 
Asih Depok. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada 
kajian deskriptif secara terperinci dan mendalam yaitu dengan melakukan pengumpulan data 
yang diperoleh dari catatan lapangan dan observasi pengamatan yang dilakukan dalam 
kelas.Dari hasil penelitian yang diperoleh, telah ditemukan hasil peneltian sebagai 
berikut:Dalam perencanaan pembelajaran keterampilanvokasional pada anak 
tunagrahitasedang kelas XI, guru hanya menyiapkan silabus. Guru keterampilan tidak 
membuat RPP dan PPI yang diperlukan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan 
kemampuan tiap siswa. 

 

A. PENDAHULUAN 
1. Latar belakang  

Keterampilan vokasional merupakan salah satu mata pelajaran yang penting pada 

setiap jenjang pendidikan. Keterampilan vokasional menjadi kebutuhan yang dibutuhkan 

setiap orang. Setiap orang membutuhkan pembelajaran keterampilan untuk bekal di masa 

yang akan datang.Untuk mengoptimalkan kemampuan vokasional yang ada pada anak 

tunagrahita guna tercapai tujuan khusus pendidikan bagi anak tunagrahita, salah satunya 

melalui pembelajaran keterampilan vokasional. 

Pembelajaran keterampilan vokasional dapat menjadi salah satu solusi agar anak 

tunagrahita sedang dapat berkembang dan mempunyai keterampilan, karena itu sangatlah 

penting bagi anak tunagrahita sedang setelah lulus sekolah kelak mempunyai keterampilan 

khusus yang sudah dikuasainya agar mereka mampu berdaya secara ekonomi. 
2. Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah pelaksanaan 

pembelajaran keterampilan vokasional di SLB C1 Yayasan Dharma Asih Depok?” 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. PengertianKeterampilan Vokasional 
Pengertian Pendidikan vokasional merupakan penggabungan antara teori dan 

praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum dalam 

pendidikan vokasional, terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian (apprenticeship of 
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learning) pada kejuruan-kejuruan khusus (specific trades). Pendidikan keterampilan 

merupakan kemampuan khusus yang diselenggarakan agar anak didik memiliki keahlian 

yang berguna bagi dirinya sendiri sebagai bekal hidupnya di masyarakat. 

 

 

2. FungsiKeterampilan Vokasional 
Keterampilan vokasional untuk tunagrahita sedang disusun dengan menekankan 

pada keterampilan yang tidak terlalu menggunakan proses berfikir. Selain itu dalam 

pelaksanaanya memerlukan pendampingan untuk mengawasi  

proses pekerjaan yang dilaksanakan. Mata pelajaran keterampilan vokasional memberikan 

kesempatan pada peserta didik tunagrahita untuk terlibat dalam berbagai pengalaman yang 

bermanfaat langsung bagi kehidupannya.Dengan begitu, bukan hanya berbekal 

pengetahuan teori namun para lulusannya akan memiliki kompetensi yang berguna untuk 

menopang kecakapan hidup atau life skill yaitu kemampuan dan keberanian untuk 

menghadapi, kemudian secara aktif dan kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk 

mengatasinya. 

3. Jenis Keterampilan Vokasional 
a. KeterampilanTelurAsin 

Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan 

dengan cara diasinkan  (diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak). 

Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, hal itu karena telur bebek memiliki pori-

pori kulit yang lebih besar meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain.  

Keterampilan membuat Telur Asin, salah satu kegiatan yang perlu dilaksanakan di 

sekolah karena salah satu cara pengawetan telur yang mudah dan tidak memerlukan biaya 

yang tinggi yaitu dengan membuatnya menjadi telur asin. Telur yang mengalami pengasinan 

awet disimpan dan mempunyai rasa yang khas sehingga banyak diminati dan memunculkan 

budaya memasak telur asin.Prinsipdasarpembuatantelurasinadalahmengurangikandungan 

air yang terdapat di dalamtelurdengancaramemberinyagaramsehinggaterjadipenyerapan air 

olehgaram. 

Cara pembuatan yang mudah dan sederhana untuk dilakukan oleh anak tunagrahita 

sedangakan menarik minat anak-anak khususnya anak tunagrahita sedang. Keterampilan ini 

biar bagaimanapun membutuhkan skill baik dalam ketrampilan maupun dalam 

pengelolaannya.Kepercayaan harus diberikan bahwa anak tunagrahita dapat mengerjakan 

dan menghasilkan sebuah produk. 
Selain mendapatkan materi pelajaran yang sifatnya akademis, anak tunagrahita 

harus mendapatkan latihan non-akademis. Dengan pelayanan pendidikan yang sistematis 

dan terarah, tunagrahita diharapkan dapat menjadi warga masyarakat yang terampil dan 

mandiri. Walaupun dalam kenyataannya dukungan dan bimbingan serta pengawasan tetap 
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merupakan suatu kebutuhan yang memang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari 

kehidupan tunagrahita. 

 

 

 

4. Pengertian Tunagrahita Sedang 
Berdasarkan definisi dari AAMR American Association on Mental Retardation atau 

Asosiasi Retardasi Mental di amerika, anak dengan keterbelakangan mental menunjukkan 

keterbelakangan perkembangan di hampir seluruh aspek akademik dan sosialnya. Istilah 

anak berkelainan mental subnormal dalam bebrapa referensi disebut dengan 

keterbelakangan mental, lemah ingatan, febleminded, mental subnormal, tunagrahita  

Anak tunagrahita memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat sesuai dengan golongan dari 

kriteria prilaku yang tidak hanya berdasarkan intelegensi, tetapi juga berdasarkan 

kematangan sosial. Anak tunagrahita sedang disebut imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 

pada skala Binet dan 54-40 menurut skala Weshcler (WISC). Mereka dapat dididik mengurus 

diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di 

jalan raya, berlindung dari hujan, memakai baju sendiri, dan sebagainya.Anak tunagrahita 

sedang sangat sulit berkembang secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan 

berhitung.Walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya 

sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. 

 
C. PEMBAHASAN 
1. Perencanaan Pembelajaran KeterampilanVokasional 

Sebelum dilaksanakannya pembelajaran keterampilan vokasional diperlukan suatu rencana 

pembelajaran yang harus dibuat oleh guru. Pada  sekolah SLBC1 Dharma Asih, guru keterampilan 

tidak membuat RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) yang dapat menjadi  pegangan didalam 

langkah disetiap kegiatan pembelajaran dan tidak membuat PPI (pelaksanaan pembelajaran individu) 

yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh siswa yang diperlukan untuk menyesuaikan materi 

pembelajaran dengan kemampuan tiap siswa. PPI dibuat untuk mengejar kemampuan-kemampuan 

yang belum dimiliki oleh tiap siswa. Guru keterampilan hanya mengacu pada silabus yang dibuat 

dengan bekerjasama dengan tim guru. Hal ini sesuai dengan penuturan kepala sekolah kepada 

peneliti bahwa dalam pelaksanaanya silabus dibuat oleh guru keterampilan bekerjasama dengan tim 

guru. Pembelajaran keterampilanvokasional yang dalam pelaksanaannya dilakukan di dalam kelas 

khususketerampilandilakukansecaraklasikal. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

keterampilan, siswa bergantian menyelesaikannya agar tiap siswa dapat memahami materi yang 

diberikan guru. Target dari pembelajaran keterampilan vokasional agar para siswa dapat mengetahui 

jenis dan cara pembuatan produk-produk keterampilan vokasional seperti, kain pel, kesed, mote, telur 

asin, dan memasak makanan. Sehingga para siswa setelah lulus sekolah terbekali untuk 

menghasilkan produk-produk ini dan dapat menjualnya.  

2. Metode Pembelajaran KeterampilanVokasional 
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Metode pembelajaran keterampilanvokasionalpada anak tunagrahitasedangkelas XI 

menggunakan metode, latihan praktek. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan guru keterampilan tentang proses pembelajaranketerampilanvokasional “metode yang 

digunakan biasanya dengan latihanpraktek jadi siswa langsung mengerjakan jenisketrampilansambil 

diberi arahan oleh guru mengenai materi yang akan dipelajari”. 

Metode latihan praktek digunakan guru setelah menjelaskan materi yang diberikan untuk hari 

ini. Setelah guru menjelaskan materi yang diberikan, guru meminta siswa untuk praktek langsung 

menggunakan bahan dan alat yang disediakan. Guru keterampilan membimbing siswa mengerjakan 

latihan praktek yang diberikan agar lebih teliti dalam latihan. Setelah siswa selesai mendengarkan 

arahan, satu-persatu siswa diminta untuk mempraktekkan langsung materi yang telah diarahkan 

secara bergantian. Hal ini seperti yang dituturkan oleh guru keterampilan “metode praktek 

memfokuskan siswa untuk terjun langsung dalam materi yang diajarkan sambil dibimbing dengan 

cermat dan teliti agar tidak keliru dalam mengerjakan latihan.” 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan strategi yang dapat digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan vokasional yaitu strategi dengan praktek. Ini lebih 

memungkinkan siswa untuk lebih memahami materi yang diberikan oleh guru karena guru 

dapatmenyelami kemampuan yang dimiliki oleh parasiswa dan diharapkan dapat meningkatkan 

konsentrasi para siswa. 

3. Media Pembelajaran KeterampilanVokasional 
Media yang digunakan saat pembelajaran keterampilanvokasional adalah media denganalat-

alat yang sesuaidenganmateri. Media pembelajaran disediakan oleh sekolah, yang ada di ruang 

keterampilan. Pada sebagian jenis keterampilan vokasional di SLB C1 Dharma Asih, media-media 

yang digunakan juga disesuaikan dengan benda-benda yang sering dijumpai oleh para siswa. 

Khususnya keterampilan membuat telur asin yang menggunakan alat-alat dapur yang bisa mereka 

jumpai dirumah. Karena faktor media cukup berpengaruh dalam pembelajaran agar siswa tidak cepat 

bosan juga tertarik dalam materi yang disampaikan  sehingga anak lebih cepat mengingat materi 

yang dipelajari. 

Di ruang keterampilan, anak tunagrahita dapat belajar secara bersama dengan teman juga 

guru keterampilan. Ruang keterampilan yang tidak cukup luas, tidak mengganggu para siswa dalam 

latihan karena antara siswa laki-laki dan perempuan dipisahkan. Hal ini sesuai dengan hasil 

observasi yang dilakukan peneliti ketika mengamati sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Luar 

Biasa C1 Dharma Asih. 

Jadi, media yang dipergunakan dalam pembelajaran keterampilan vokasional pada anak 

tunagrahita sedang adalah media alat-alat langsung untuk membantu anak tunagrahita sedang dalam 

pembelajaran keterampilan vokasional. 

4. Metode Pembelajaran KeterampilanVokasional 
Metode pembelajaran keterampilan vokasional pada anak tunagrahita sedang kelas XI 

menggunakan metode, latihan praktek. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan guru keterampilan tentang proses pembelajaran keterampilan vokasional “metode yang 

digunakan biasanya dengan latihan praktek jadi siswa langsung mengerjakan jenis ketrampilan 

sambil diberi arahan oleh guru mengenai materi yang akan dipelajari”. 
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Metode latihan praktek digunakan guru setelah menjelaskan materi yang diberikan untuk hari 

ini. Setelah guru menjelaskan materi yang diberikan, guru meminta siswa untuk praktek langsung 

menggunakan bahan dan alat yang disediakan. Guru keterampilan membimbing siswa mengerjakan 

latihan praktek yang diberikan agar lebih teliti dalam latihan. Setelah siswa selesai mendengarkan 

arahan, satu-persatu siswa diminta untuk mempraktekkan langsung materi yang telah diarahkan 

secara bergantian. Hal ini seperti yang dituturkan oleh guru keterampilan “metode praktek 

memfokuskan siswa untuk terjun langsung dalam materi yang diajarkan sambil dibimbing dengan 

cermat dan teliti agar tidak keliru dalam mengerjakan latihan.” 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan strategi yang dapat digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan vokasional yaitu strategi dengan praktek. Ini lebih 

memungkinkan siswa untuk lebih memahami materi yang diberikan oleh guru karena guru dapat 

menyelami kemampuan yang dimilikiolehparasiswa dan diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi 

para siswa. 

5. Media Pembelajaran KeterampilanVokasional 
Media yang digunakan saat pembelajaran keterampilan vokasional adalah media dengan 

alat-alat yang sesuai dengan materi. Media pembelajaran disediakan oleh sekolah, yang ada di ruang 

keterampilan. Pada sebagian jenis keterampilan vokasional di SLB C1 Dharma Asih, media-media 

yang digunakan juga disesuaikan dengan benda-benda yang sering dijumpai oleh para siswa. 

Khususnya keterampilan membuat telur asin yang menggunakan alat-alat dapur yang bisa mereka 

jumpai dirumah. Karena faktor media cukup berpengaruh dalam pembelajaran agar siswa tidak cepat 

bosan juga tertarik dalam materi yang disampaikan  sehingga anak lebih cepat mengingat materi 

yang dipelajari. 

Di ruang keterampilan, anak tunagrahita dapat belajar secara bersama dengan teman juga 

guru keterampilan. Ruang keterampilan yang tidak cukup luas, tidak mengganggu para siswa dalam 

latihan karena antar siswa laki-laki dan perempuan dipisahkan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti ketika mengamati sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Luar Biasa C1 

Dharma Asih. 

Jadi, media yang dipergunakan dalam pembelajaran keterampilan vokasional pada anak 

tunagrahita sedang adalah media alat-alat langsung untuk membantu anak tunagrahita sedang dalam 

pembelajaran keterampilan vokasional. 

6. Evaluasi Pembelajaran KeterampilanVokasional 
Evaluasi yang diberikan dalam pembelajaran keterampilanvokasional adalah evaluasi 

dengan ujian praktek dari guru keterampilan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan ujian praktek 

tentang materi-materi yang telah dipraktekan oleh para siswa. Dengan penggunaan evaluasi seperti 

ini, tingkat pemahaman anak akan terlihat saat para siswa dapat melaksanakan proses kegiatan 

praktek dengan benar. Cara penilaian seperti ini dilakukan karena dinilai paling mudah karena guru 

mengukur langsung kemampuan siswanya. 

Yang menjadi penilaian guru selama ini adalah dilihatnya atensi siswa, kerjasama, respon 

perilaku, motorik dan koordinasi antara mata dan tangan saat pembelajaran berlangsung. Saat 

evaluasi guru juga melihat apakah siswa sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang dibuat. 
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Evaluasi siswa dilakukan dalam satu waktu, yaitu akhir semester. Hal ini sesuai dengan 

penuturan yang diberikan guru keterampilan “Evaluasi dilakukan setiap akhir semester.” 

 

D. SIMPULAN  
Dalam pembelajaran keterampilan vokasional pada anak tunagrahita sedang kelas 

Ximdi SLB C Dharma Asih Depok,  materi dan tujuan pembelajaran hanya mengacu pada 

silabus  yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa yang disesuaikan dengan 

kemampuan para siswa. Sedangkan metode pembelajaran keterampilan vokasional pada 

anak tunagrahita sedang kelas XI, yaitu dengan latihan praktek. Media yang digunakan saat 

pembelajaran keterampilan vokasional  telur asin pada anak tunagrahita sedang kelas XI 

adalah perlengkapan dapur yakni ember, baskom, kertas amplas, kompor, panci, dan bahan 

pembungkus telur yang terbuat dari abu gosok dan garam. Pembelajaran keterampilan pada 

siswa tunagrahita sedang diberikan pada hari selasa dan kami dalam satu hari pembelajaran 

dilaksanakan selama kurang lebih 90 menit.  

Hasil evaluasi siswa dibuat satu kali dalam setiap semester yang berupa ujian praktek 

yang dibuat oleh guru pendidikan khusus berdasarkan silabus yang telah dibuat. 
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No NAMA PESERTA JUDUL PROCEDING WAKTU RUANG* 
1. Asrorul Mais & Lailil 

Aflahkul Yaum 

 

PERAN TEKNOLOGI ASISTIF TERHADAP PENINGKATAN 
PARTISIPASI PERKULIAHAN MAHASISWA TUNANETRA  (STUDI 
KASUS PADA MAHASISWA TUNANETRA PRODI. PENDIDKAN 
LUAR BIASA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN IKIP PGRI JEMBER) 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.00-10.10 WITA 

Ruang 1 

2. Lailil Aflahkul Yaum & 
Asrorul Mais 

 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN OPERASI BERHITUNG 
PERKALIAN MELALUI  METODE GARISMATIKA PADA ANAK 
LAMBAN BELAJAR DI PUSAT LAYANAN DIFABEL 
LABORATORIUM PLB FIP IKIP PGRI JEMBER TAHUN AJARAN 
2014-2015 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.10-10.20 WITA 

Ruang 1 

3. Budi Susetyo  

 

PROSEDUR ASESMEN (PENILAIAN) BAGI ANAK KERKEBUTUHAN 
KHUSUS 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.20-10.30 WITA 

Ruang 1 

4. Ahsan Romadlon 
Junaidi 

PROFIL PENDIDIKAN INKLUSIF DI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Sabtu, 29-08-2015. 
10.30-10.40 WITA 

Ruang 1 

5. Joppy Liando & Aldjon 
Dapa 

PENGEMBANGAN MODEL MODIFIKASI PERILAKU BELAJAR 
ANAK HIPERAKTIF 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.40-10.50 WITA 

Ruang 1 

6. Irdamurni KERJA SAMA STAKEHOLDERS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN INKLUSIF  

Sabtu, 29-08-2015. 
10.50-11.00 WITA 

Ruang 1 

7. Mega Iswari 

 

KOMPETENSI SOSIAL GURU di SEKOLAH DASAR 
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.00-11.10 WITA 

Ruang 1 

8. Hj. Zulmiyetri UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA KATA 
MELALUI ANALISIS GLASS BAGI ANAK KESULITAN BELAJAR  
KELAS II SDN 06 PADANG 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.10-11.20 WITA 

Ruang 1 

9. Teti Ratnawulan 

 

MELIRIK PENDIDIKAN INKLUSIF DI TRENGGALEK Sabtu, 29-08-2015. 
11.20-11.30 WITA 

Ruang 1 



10. Murni Winarsih 

 

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN GURU DI SEKOLAH 
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF MELALUI PAKET 
PELATIHAN BERBASIS CONTEXTUAL LEARNING  

Sabtu, 29-08-2015. 
11.30-11.40 WITA 

Ruang 1 

11. Endang Rochyadi 

 

MODEL PEMBELAJARAN TERMEDIASI DALAM MEMBACA 
PERMULAAN BAGI ANAK TUNAGRAHITA 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.00-10.10 WITA 

Ruang 2 

12. Argiasri Mustika 
 

PENGGUNAAN FILM PENDEK UNTUK MENINGKATKAN  
KETERAMPILAN MENGARANG PADA ANAK TUNARUNGU  

Sabtu, 29-08-2015. 
10.10-10.20 WITA 

Ruang 2 

13. Yosfan Azwandi 

 

MEMILIH DAN MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN ANAK 
AUTISME 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.20-10.30 WITA 

Ruang 2 

14. Elsa Efrina 

 

DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG BALITA SEBAGAI USAHA 
IDENTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS  

Sabtu, 29-08-2015. 
10.30-10.40 WITA 

Ruang 2 

15. Dwi Endah Pertiwi 

 

PENGGUNAAN KOMIK TERHADAP PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN PADA SISWA 
TUNARUNGU 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.40-10.50 WITA 

Ruang 2 

16. Siti Mahmudah dan 
Ratih Mega Fitrian 

PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL TGT(TEAM 
GAMES TOURNAMENT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN  
 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.50-11.00 WITA 

Ruang 2 

17. Abdul Salim, Subagya, 
Erma Kumalasari 

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN  INSTRUMEN DIGITAL UNTUK 
IDENTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.00-11.10 WITA 

Ruang 2 

18. Tias Martika  PENGAMBANGAN MODEL LATIHAN SENSORIMOTOR PADA 
ANAK TUNAGRAHITA 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.10-11.20 WITA 

Ruang 2 

19. Erma Kumala Sari, 
Abdul Salim, Subagya 
 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN IDENTIFIKASI DIGITAL UNTUK 
ANAK TUNAGRAHITA 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.20-11.30 WITA 

Ruang 2 

20. Kasiyati 

 

MODEL LAYANAN PEMBELAJARAN INDIVIDUAL UNTUK ANAK 
BERKESULITAN BELAJAR  

Sabtu, 29-08-2015. 
11.30-11.40 WITA 

Ruang 2 



21. Yarmis Hasan MELATIH KEMANDIRIAN ANAK TUNAGRAHITA MELALUI 
PROGRAM KHUSUS BINA DIRI  

Sabtu, 29-08-2015. 
10.00-10.10 WITA 

Ruang 3 

22. Sunaryo PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI INOVASI PENDIDIKAN UNTUK 
SEMUA 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.10-10.20 WITA 

Ruang 3 

23. Marlina PARTISIPASI SOSIAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD/ MI 
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.20-10.30 WITA 

Ruang 3 

24. Damri DIFUSI PENDIDIKAN  MEMBUKA PORTAL SEKOLAH YANG 
BERAGAM PESERTA DIDIK 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.30-10.40 WITA 

Ruang 3 

25. Fatmawati PARADIGMA PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS Sabtu, 29-08-2015. 
10.40-10.50 WITA 

Ruang 3 

26. Irah Kasirah 
 

KETERAMPILAN VOKASIONAL BAGI ANAK TUNAGRAHITA Sabtu, 29-08-2015. 
10.50-11.00 WITA 

Ruang 3 

27. Priyono, Hermawan, 
Subagya  

MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS LIFE SKILL UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN SENI BUDAYA 
PADA ANAK TUNARUNGU DI SURAKARTA 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.00-11.10 WITA 

Ruang 3 

28. Asep Ahmad Sopandi PROGRAM KONSELING KELUARGA BAGI ORANG TUA YANG 
MEMILIKI ANAK AUTIS 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.10-11.20 WITA 

Ruang 3 

29. Euis Nani Mulyati 

 

PENGEMBANGAN PROGRAM BIMBINGAN KECERDASAN 
EMOSIONAL  ANAK TUNAGRAHITA(Studi Kolaboratif di SLB-C Asih 
Manunggal dan PK-PLK YPDP Kota Bandung) 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.20-11.30 WITA 

Ruang 3 

30. Prinanda Gustarina 
Ridwan 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAKNAI KATA MELALUI 
TEKNIK MERABAN PADA ANAK TUNARUNGU 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.30-11.40 WITA 

Ruang 3 

31. Endang Pudjiastuti 
Sartinah 

LAYANAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM SELF REGULATED 
LEARNING BAGI ANAK TUNADAKSA 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.00-10.10 WITA 

Ruang 4 

32. 
 

Yuhan Wahyu 
Widhiyanto, 

PENGARUH METODE KATA LEMBAGA TERHADAP KEMAMPUAN 
MEMBACA PERMULAAN ANAK BERKESULITAN BELAJAR 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.10-10.20 WITA 

Ruang 4 



33. Gunarhadi, Hermawan MELALUI INKLUSI MODEL KLUSTER PULL OUT 

34. Mohammad Anwar 
 

TERAPI PERMAINAN MODEL DICK AND CARREYUNTUK 
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR 
ANAKDENGAN GANGGUAN  
EMOSI DAN PERILAKU 
 

Sabtu, 29-08-2015. 
Ruang 4 
10.20-10.30 WITA 

Ruang 4 

35. Sri Joeda Andajani 

 

INTERVENSI KOMPETENSI GURU TAMAN KANAK-KANAK (TK) 
INKLUSIF DALAM PEMBELAJARAN ORIENTASI DAN MOBILITAS   

Sabtu, 29-08-2015. 
10.30-10.40 WITA 

Ruang 4 

36. Bastiana PENINGKATAN KOSAKATA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN 
MELALUI TEKATEKI SILANG PLUS 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.50-11.00 WITA 

Ruang 4 

37. Sihadi 

 

PROGRAM PEMBELAJARAN MEMBACA PERMULAAN BAGI 
SISWA BERKESULITAN MEMBACA DI SEKOLAH DASAR X 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.00-11.10 WITA 

Ruang 4 

38. N. Dede Khoeriah KETERAMPILAN BELAJAR MAHASISWA TUNANETRA PRODI PLB 
FKIP UNINUS 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.10-11.20 WITA 

Ruang 4 

39. Febrita Ardianingsih TERAPI WICARA UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN 
KOMUNIKASI SOSIAL ANAK DENGAN SPEKTRUM AUTISME 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.20-11.30 WITA 

Ruang 4 

 
40. 

Nurdayati 
Praptiningrum 

PENINGKATAN KETERAMPILAN ASESMEN PADA ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUS  

Sabtu, 29-08-2015. 
11.30-11.40 WITA 

Ruang 4 

41. Imam Yuwono EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI 
KOTAMADYA BANJARMASIN 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.40-11.50 WITA 

Ruang 4 

42. Subagya, Salim Choiri, 
Erma Komalasari 

KOMPETENSI GURU SLB TERHADAP PENILAIAN KELAS 
BERDASARKAN KURIKULUM 2013 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.50-12.00 WITA 

Ruang 4 

43. Nina Permatasari PERANAN GURU BIMBINGAN KONSELING TERHADAP 
PEMILIHAN KARIR PADA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.00-10.10 WITA 

Ruang 5 

44. Emay Mastian ASESMEN CARA PEMAKAIAN  PEMBALUT BAGI ANAK 
TUNAGRAHITA RINGAN REMAJA PUTRI KELAS VII DI SLB B-C 
MULTAHADA KABUPATEN BANDUNG 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.10-10.20 WITA 

Ruang 5 



45. Herry Porda Nugroho 
Putro 

GAGASAN E-LEARNING DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH 
PEMBELAJARAN MEMBACA DAN MENULIS BERBASIS BALANCE  

Sabtu, 29-08-2015. 
10.20-10.30 WITA 

Ruang 5 

46. Yuliyat LITERACY UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
SEKOLAH INKLUSIF 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.30-10.40 WITA 

Ruang 5 

47. Selpius R. Kandou PENGGUNAAN ALAT PERAGA MODEL JAM UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA BAGI SISWA 
TUNAGRAHITA KELAS IX SLB-C ST.ANNA TOMOHON 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.40-10.50 WITA 

Ruang 5 

48. Femmy Debora Siwi 
 

MODEL BERCERITA BAGI ANAK GANGGUAN KOMUNIKASI DI 
TK  

Sabtu, 29-08-2015. 
10.50-11.00 WITA 

Ruang 5 

49. Atien Nur Chamidah & 
Tin Suharmini  

IDENTIFIKASI KLASIFIKASI INTELIGENSI ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUSSEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
KUALITAS LAYANAN PEMBELAJARANDI SLB N PURWOREJO 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.00-11.10 WITA 

Ruang 5 

50. Rafika Rahmawati PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI WUJUD PERAN SERTA 
MASYARAKAT DALAM SEKOLAH INKLUSIF UNTUK 
MEWUJUDKAN MASYARAKAT INKLUSIF YANG BERKUALITAS  

Sabtu, 29-08-2015. 
11.10-11.20 WITA 

Ruang 5 

51. Sari Rudiyati, Sukinah 
& Rafika Rahmawati 

KEBUTUHAN PEMBELAJARAN ANAK MULTIPLE DISABILITY 
VISUALY IMPAIRMENT (MDVI)   
 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.20-11.30 WITA 

Ruang 5 

52. Ishartiwi PEMBELAJARAN EFEKTIF BERBASIS MODALITAS PESERTA 
DIDIK DENGAN KONDISI HAMBATAN PENGELIHATAN 
(TUNANETERA) 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.30-11.40 WITA 

Ruang 5 

53. Purwandari,  
Aini Mahabbati & 
Pujaningsih  

PBS (POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT) BERBASIS SEKOLAH 
SEBAGAI PROGRAM INTERVENSI PERILAKU BERMASALAH 
SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS   

Sabtu, 29-08-2015. 
10.00-10.10 WITA 

Ruang 6 

54. Gesang Waluyojati 

 

MENINGKATKAN  BAHASA EKSPRESIF ANAK AUTIS KELAS 1 
SLB-C NEGERI PEMBINA KALIMANTAN SELATAN MELALUI 
PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM (PECS) 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.10-10.20 WITA 

Ruang 6 



 

 

 

55. Haryanto EVALUASI PELAKSANAAN MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN DI 
SEKOLAH INKLUSIF WILAYAH DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA  

Sabtu, 29-08-2015. 
10.20-10.30 WITA 

Ruang 6 

56. Sugini & Munawir 
Yusuf 

EFEKTIVITAS WORKSHOP PENDIDIKAN INKLUSI PADA 
PEMAHAMAN GURU TERHADAP PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN INKLUSI 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.30-10.40 WITA 

Ruang 6 

57. Sukinah KEMAMPUAN GURU KELAS SD INKLUSIF DALAM MENENTUKAN 
STRATEGI PEMBELAJARAN ANAK AUTISTIK 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.40-10.50 WITA 

Ruang 6 

58. Utomo 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI UPAYA 
MEMINIMALISIR DAMPAK NEGATIF MENINGKATNYA 
KUALITAS LEMBAGA PENDIDIKAN 

Sabtu, 29-08-2015. 
10.50-11.00 WITA 

Ruang 6 

59. Agus Pratomo Andi 
Widodo 

PENERAPAN MVS PADA ANAK AUTIS DI SEKOLAH HARAPAN 
BUNDA BANJARMASIN 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.00-11.10 WITA 

Ruang 6 

60. Ibnu Syamsi 
 

EVALUASI PELAKSANAAN ASESMEN AKADEMIK  
SISWA TUNALARAS DI SLB-E PRAYUWANA YOGYAKARTA 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.10-11.20 WITA 

Ruang 6 

61. Lilis Suwandari  PENGEMBANGAN PROGRAM  KEMAMPUAN KOMUNIKASI BAGI 
ANAK AUTIS KELAS I SD DI SLB YPDP BANDUNG 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.20-11.30 WITA 

Ruang 6 

62. Tatiana  Meidina PENERAPAN MODEL BIMBINGAN  KARIER  UNTUK  
PENINGKATANMINAT KERJA PADA SISWA  TUNAGRAHITA  
RINGAN SMALB DI SLB NEGERI SOMBA OPU  KABUPATEN GOWA 
 

Sabtu, 29-08-2015. 
11.30-11.40 WITA 

Ruang 6 


