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KAIA PENGANTAR

I

ti,.',,, ' Dalam rangka mewujudkan tatanan pendidikan yang mandiri
.'',i,.,' .dan berkualitas sebagaimana diatur dalam UU no. 20 Tahun 2003

tentang sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan berbagai
,,, upa{a strategis dan integral yang menunjang penyelengaraan
:'rt pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas
.. ' berlaku untuk semua (educationfor all),tanpaada diskriminasi. Hal
', ' ini sejalan dengan pernyataan Salamanci (Salamanca Statement)

tentang pendidikan inclusive. Konsep yang diterapkan UNESCo
ini memerlukan dukungan kuat dari semua pihak yang terlibat
dalam dunia pendidikan (stakeholders). Tanpa partisipasi aktif dari
semua pihak, tentunya akan-sulit mewujudku.r r,usit pendidikan
yang berkualitas. oleh kar$a itu, upaya peningkatan kualitas
pendiciikan terutama dari sisi literatur/buku yang r"lurr,u ini sangat
dirasakan kekurangannya akan ditangani secara iertahap. KegiaLn
ini harus mendapat perhatian yang serius, mengingat penanganan
pendidikan yang tidak didasarkan pada konse p educationfor all agan
bisa memunculkan diskriminasi yang sangat luas dampaknya.

Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional selaru berupaya memfasilitasi
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LprK) dalam rangka
meningkatkan mutu lulusannya. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah penulisan Buku Ajar sebagai acuan bagi dosen dan
mahasiswa yang ada dilingkungan programstudi pendidikan Luar
Biasa (PLB). Pengadaan Buku Ajar bagi dosen dan mahasiswa pLB
terasa begitu penting, mengingat selama ini standard bahan
pembelajara* berupa Buku Ajar di karangan pLB terasa belum
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memadai. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada peningkatan
mutu lulusannya. Buku Ajar ini diharapkan tidak hanyi bermanfaat
bagi dosen dan mahasiswa daram proses belajar mengajar, tetapi
juga bagi masyarakat yang peduri terhadap pendidikan khusus.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih
kepada penulis dan pendamping, yang terahberusaha merakukan
berbagai upaya dalam menghadirkan buku ini. Demikian pula
ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang
secara langsung maupun tidak Iangsung ikut terlibat dalam
penyiapan buku ajar ini.

Mudah-mudahan ada manfaabrya bagi kita semua. Amin.

Jakarta, Iuni 2007
Pjs. Direktur Ketenagaan

Prof. Ir. Supeno Djanali, M.Sc, ph.D
MP. 130 368 610

PKAKATA

Swt. Yang telah
t menyelesaikan

sebagaimana adanya.

ini diperkenalkan komponen-komponen pem-
bersifat umum dan yang bersifat khusus

'an siswa berkebutuhan khusus). Dalam
seorang guru hendaknya memperhatikan

bedaan yang ada pada siswa-siswanya.
secar a klasikal terkadang kurang

khususnya yang tergolong
juga dengan sistem layanan

memperhatikan sejumlah komponen
berdampak terhadap rendahnya kualitas

dari guru dan lingkungannya untuk dApat
kecakapannya. Mereka harus menemukan sendiri

dengan minat dan kemampuannya. Siswa
memilih cara belajar tentu saja berbeda

STSWa-siswa normal lainn ya. Dengan karakter
mereka memiliki cara-cara khusus dalam belajar

dimengerti guru-guru (baik guru reguler maupun guru
khusus) agar ia dapat membuat rencana pembelajaran

memperhatikan perbedaan individual siswa-siswanya.

ini membahas berbagai strategi dan pendekatan
untuk siswa berkebutuhan khusus. Buku ini dapat

lll

!
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digunakan sebagai pedoman para guru yang berkecimpung dalam
sekolah terpadu atau sekolah inklusi, guru reguler, dan mahasiswa
yang menggeluti pendidikan inklusi atau pendidikan yangberkaitan
dengan siswa berkebutuhan khusus.

Upaya peningkatan keefektifan pembelajaran dipengaruhi oleh
penggunaan jenis pendekatan pembelajaran dan keterampilan yang
dimiliki oleh guru dalam menerapkan strategi pembelajaran. Daram
buku ini dibahas dua bagian besar yang merupakan fokus
pembicaraan yaitu pertama, perhatian langsung pada apa- yang
diperlukan dalam metode pembelajaran efektif yang akan
menghasilkan sejumlah keterampilan khusus dalam belajar, dan
kedua yaitu kesesuaian kurikulum.

Tujuan buku ini adalah untuk memperkelankan para pembaca
sejumlah konsep kunci yang akan dilihat pada bagian atau sub
bagian yang dibahas pada bab demi bab. Untuk dapat lebih
memahami wawasan pengembangan strategi pembelajaran bagi
siswa berkebutuhan khusus, maka pada bagian awal dibahas
mengenai perundangan atau hukum yang menyediakan kerangka
kerja bagi layanan pendidikan siswa berkebutuhan khusus yang
mengalami ketidakmampuan atau berkesulitan belajar.

Penulis menyadari, tentu masih ada kekurangan dalam buku
ini. Untuk itu, saran dan kritik membangun sangat plnuhs harapkan.
Tak lupa, penulis mengucapkan banyak terima kasih Kepada yth.
Bapak Dr. Rachmat wahab atas bimbingannya, dan teman-teman
yang telah menyumbangkan pikirannya sehingga buku ini dapat
diselesaikan.
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Siapa Siswa Berkebutuhan Khusus?

utama dalam buku ini adalah strategi pembelajaran
yang teridentifikasi sebagai mildly or moderately disabled

termasuk dalam kategori ini secara umum adalah kelompok
yang dikategorisasikan mild-mentally retarded, learning dis-
educational ly handicapped, emotional disorder, or behaaiorally

Anak retardasi mental atau anak tunagrahita mengacu pada
intelektual yang secara signifikan di bawah normal yang
dengan kurangnya dalam penyesuaian tingkah laku, dan

selama masa perkembangan (Definisi AAMD,
). Dalam definisi ini ada 3 faktor penting dalam

kasi retardasi mental: (1) fungsi intelektual harus
a signifikan di bawah normal (di bawah 70 bila digunakan

; (2) penyesuaian perilaku juga menunjukkan kurang,
mencapai standar harapan,yaitu tanggung jawab mandiri

sosial kurang bila dibandingkan dengan kelompok seusianya;
(3) rendahnya fungsi intelektual dan penyesuaian perilaku

terjadi sebelum usia L8 tahun, problem yang terjadi setelah poin
diasumsikan ke dalam faktor lain yaitu sebagai brain demage

emotional disturbance. Ada 4 tingkat retardasi mental yaitu
mental retardation (IQ 50-55 to 70), moderate retardation (IQ

213
2L5
21"8

22L

240
242

243

23L
234
234
236
239

239

249

251.

254
263
263
265
265

267

35+0 to 50-55), seaerelg..geytal.retardation (lQ20-25 toi 35-40),
din profoundly mentatWliiiiiU,? (IQ level below 20 or 25).
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Learning disorder mengacu pada prestasi individu berdasarkan
tes terstandar dalam membaca (riading disorder), matematika(mathematics disorder), atau ekspresi teriulis (disorder of writtenexpression) yang secara subtansial berada di bawah dari yangdiharapkan untuk usia, sekorah dan tingkat int"iigu.rri.,y".
Masalah belajar sering dicampuradukkln au.g;; prestasiakademik atau berbagai aktiviias sehari-hari yi.g meriputimembaca, matematika, atau keterampilu., .r,".,.rils. Secara
substansial di bawah (betow) seralu meruyuk pada2standar deviasiyaitu prestasi belajar dan Ie. Learning'disirder harus dib"duku.,
dari variasi normal darampencapaian akademik dan dari berbagaikesulitan sekolah, rendahnya kuaritas pemberajaran atau berbagaifaktor budaya. Kurang penglihata.,-dur, kuiur,g fu.a".gu.ur,mungkin berpenga.ruh terhadap kecakapu., uut"ulu. dur, harusditeliti melalui audiometer atau tes penglihatan.

Motor sk*r Disorder adarah kondisi di mana anak mengarami
gangguan koordinasi gerak serama masa perkembangan dalamberbagai aktivitas kehidupan sehari-hari seperti urp"'t *otoritdalam merakit puzel, bermain bola, dan menulis tangan. Merekamengalami perkembangan koordinasi gerak yani turnUan dibawah usia dan inteligensinya dalamhat oiah,"ru frplO, ^"rrli,taiighn, dan dalam aktivitis hidup sehari_hari.

Communications disorder pada dasarnya merupakan penyim_pangan kelancaran seseorang dalam aspek berbahasai bicara,suara dan irama' Gangguan bahasa merupakan salah satu jenis
I.]I"T atau gangguan dalam komunikasi d".,gr., inJikusi u.,ut(klien) mengalami kesuritan atau kehiru.,gr"r, dalam prosessimbolisasi. Kesulitan simbolisasi ini 

^"r,gukib"tkan seseorangtidak mampu memberikan simbol yang ait"".i*u Jan'Jaikr,yu
tidak mampu mengubah konsep pengerUannya menjadi simbol-s.imbol yang dapat dimenferti 

*otefr 
or"r,g f'uir, 

'aufu-
lingkungannya. Gangguan suara adalah gunggtrl puJ, p.or",

2
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uksi suara meliputi aktivitas pada saat bicara sehingga

unsur-unsur suara, yaitu nada, kerasnya suara,

itas suara. Gangguan irama ditandai dengan adanya

ancaran irama pada saat berbicara, kelainan tersebut

uti:, Gagap (stuttering), bicara cePat (cluttering), dan
kata (palilalia)

iitti, Ditorder adalah suatu kondisi penyimpangan pada
5m berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Gejala ini
dengan lemahnya interaksi sosial yang timbal balik. Anak

memiliki perilaku yang nonverbal dan sepertirrya tidak
bat, individualistik, lebih menyukai aktivitas sendirian

ada bermain bersama. Tidak memiliki empati, wajahnya
a ekspresi, baik ketika senang maupun sedih. Di dalam
munikasi, anak autism ini tidak memiliki keterampilan

lisan. Mereka mengalami kesulitan dalam bercakap-

,baik dalam memulainya maupun dalam melanjutkan
i

n. Struktur tata bahasa belum dapat dipahaminya
ritme bahasa, bahasa tertentu sering diulang-ulangnya

an Baya meniru, kadang-kadang tidak mampu
gutarakan atau mengabaikan maksud dan arati dengan

ang-ulang bunyi tertentu, dan sering berulang-ulang
'kadang lemah dan tidak memiliki imajinasi dalam berntain
erti .anak normal lainnya. Kalaupun berbahasa, nampaknya

sebagai mekanik saja melalui perbuatan meniru karena
perilaku orang lain secara berulang-ulang. Terkadang ia

dengan dirinya yang dilakukannya secara berulang-ulang

Q3.gg.ru., interaksi sosial ini mulai muncul setelah anak berusia
3,tahun. Pada usia itu, perkembangan sosialnya terhambat, kata-
kata yang pernah diucapkannya hilang, dan hubungan serta
komunikasi dengan orangtua seakan malas dilakukan anak.

Emotional disorder (gglgguan emosi) meliputi anxiety disorder
(mengalami gangguan ketakutan, menarik diri, kepanikan,

J
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(CD) adalah perilaku antisosial yang meliputi
menghantam, mengancam, suka melanggar

mencuri, berbohong. Mereka secara berulang-
adi pola tetap perilaku melanggar norma dan
yang berlaku, yang dimanifestasikan sesudah L2

pada manusia dan binatang meliputi: (1)

menganca
ambilinisiatif untuk

merusak fisik orang lain, (4) memiliki sifat kejam
(5) punya sifat bengis, kasar sama binatang, dan
rani konfrontasi dengan si kurban. Kriteria
(1) dengan sengaia membakar barang atau

kan barang, sehingga orang lain mengalami
dengan sengaja menghancurkan barang-barang

dari cara membakar. Kriteria pencuri:
dan berusaha untuk selalu menghindar. Kriteria

Disorder (ODD) merupakan gangguan

p orang lain. Mereka sering menolak
seperti orang tuanya, guru di sekolah

orang lain kesal dan jika mereka salah mereka cenderung
orang lain. Pola perilaku ini berkembang paling tidak

6 bulan. ODD biasanya terjadi pada usia prasekolah dan

kemudian menjadi seimbang setelah melewati masa
(DSM-IV-TR$F -000.P. 100).

4
5

kegelisahan, tertekan) dan ntood disorder (suasana hati yangkacau, sedih, sensitif rasa bersalah, dan .rrut,r). xurakteristik
gqrjlaku anxiety disorder adarah perilaku menarik diri. Kecemasanini berkembang sedikitnya untuk masa 4 *i^gg,, sebelum anakberusia L8 tahun, fal mereka mengalami kesuliia"n atau gangguan
sosial, akademis (pekerjaan), dan fungsi bidang lainnyi. Merekaini mengalami ketakutan, gelisah, berai datang k"e sekoiah, engganmengunjungi teman, cian kurang dapat mandiri. pada kelainan
ini, anak cenderung menarik diri, keraguan yang berlebihan dantakut sendiriarr (memerlukan pasangu., o.ung iewasr).

Behaaioral disorder. (p_enpmpangan perilaku) melip uh Atten_tnn-Deficit/Hyperactioity Disorder AbruD, Conduct Diiorder (CD),
dan O pp o sit ion al D efian t D is order ( OD D ) -(DSM_IV_TRTM,20OO)

ADHD adalah suatu kondisi di mana anak mem,iki gejala tidak
ada perhati an (inattentron) serama masa paling sedikit? iuran di
lu"1 ia tidak dapat menyesuaikan diri (mal"adaptioe) dan tidak
konsisten (inconsistenf) dalam masa perkembuogurrr,yu. iia* uauperhatian meliputi perilaku sering sarah dalam merihat detil ataumembuat kesalahan dalam peierjaan sekolah, bekerja atauberbagai aktivitas rain, sering tiau[ terrihat *""a"ffi ketika
berbicara secara langsung-, r"ii.rg tidak mengikuti puir,irn au.,salah dalam menyeresaikan p&erjaan sekorah, salah daram
memahami perintah,-sulit *u.rgoigunisasi tugas_tugas atauaktivitas, sering kehilangan ba.ingl6u.urg yuig aii"rirt tuluntuk tugas-tugas sekolah (seperti pensil, Uutu, aarlalat_alat yang
1i:"), dan. sering. lrpu dingrn aktivitas sehari_harinya.
Hiperaktivitas meriputi per,aku sering meninggarkan tempat
duduk, sering lari-laii, r"ii.,g mengalami kesuritan bermain, danterlalu sering bicara. Impulsif meliputi perilaku berbicara/
menjawab tanpa pikir terhadap pertanyaan, tidak sabarmenunggu giliran, sering interupsi atau memperkenalkan padayang lain.



S trategi pembelajarnn Anak Berkebutuhan Kh usus

Bagaimanapun guru-guru yang ditugasi mengajar mereka
hendaknya menyesuaikan rancangan triitulum,-metode dan
strategi pembelajaran untuk berbagai kebutuhan siswa. Alasannya,
pertama, secara alami kerompok siswa berkebutuhan khusus
merupakan kelompok yang jelas ada sebagai kelompok minoritas
yang kurang terperhatikan keberadaa.,r,yu, dan pula upaya
penghilangan labelisasi dan revisi definisi *"*ititi potensi untuk
membuat perubahan populasi di bawah laber rearning disabilities,
emotional or behaoior disorder dan mental retardation. iang kedua,
bahwa dengan munculnya rabel, definisi dan terminologi memiliki
konsekuensi kepada penggunaan strategi pembelajar-an khusus.
Anggapan yang keliru bahwa siswa dengan kasus kesulitan belajar
harus diajar secara langsung, intensif dan individualisasi yang
tinggi untuk memperkaya potensi belajarnya. yang lebih baik
adalah bahwa analisis kebutuhan individu sangat i-renentukan
bagaimana guru menentukan strategi pembelafaran.

Ada dua hal yang harus diperhatikan guru jika harus
mengkaitkan rancangan kurikulum dan strateli purr,b"lu,uru.,
untuk anak berkebutuhan khusus. pertama. menenfukan target
populasi billa siswa berkebutuhan khusus jika dikaitkan deng-an
pengkategorian, pengelompokary dan kebijakan penerimaan revisi
definisi dan terminologi sebagai konseluens-i perkembangan
pendidikan khusus memiliki potensi untuk memiuat perubahan
populasi layanan di bawah label learning itisabitity dai mental re-
tardation. Kedua. secara signifikan label-label dan kondisi ini
mengatur adopsi sebagian dari suatu kurikulum atau penggunaan
strategi pembelajaran khusus:. Bahkan mereka yang dikiasiflkasikan
sebagai siswa berkebutuhan khusus kategori kasus kesulitan belajar
membufuhkan penanganan secara langsung, intensif, pengajaran
secara individual tingkat tinggi untuk memperkaya potensi
belajarnya. Buku ini-menjelaskan bagaimana strategi yang paaa
dasarnya diperuntukkan bagi siswa berkebutuhu., ttirr* J"rrgu.,

belajar (learning disabilities) atau merek a y ang

ai slow learner (lamban belajar). Dengan
kebutuhan belajar individu sangat

menentukan strategi pembelajaran.

Handicapp

Law
Act

ya isi dari PL 94 - L42 adalah untuk
membantu memperluas

khusus. Beberapa kata
94 - 142 diantaranya adalah:

dan kesesuaian pendidikan di sekolah umum
semua anak

paling sedikit meng-
individual setiap anak.

am pendidikan yang diindividualisasikan dicocok-
kebutuhan masing-masing anak.(

kesesuaian berbagai program

6
7

input orangtua.

j:.,., , , . Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Klrusus
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Pada sekolah umum, harus ada layanan khusus sehingga

memberi kebebasan bagi anak berkebutuhan khusus untuk
mendapat layanan pendidikan secara memadai sesuai kebutuhan

atas kekhususannya. Jika Program sekolah tidak dapat

menyediakan layanan khusus untuk siswa kebutuhan khusus,

maka harus ada agen lain yang dapat membantu layanan ini'
Sekolah umum harus menyediakan layanan yang memberi

kemudahan bagi siswa berkebutuhan khusus seperti terapi fisik,

konseling, tranportasi, dan lain-lain sehingga anak berkebutuhan

khusus dapat bebas bergerak, berperilaku, dan bebas dari berbagai

permasalahan yang menyangkut kekhususan mereka.

Perhatian orangtua harus menyertai setiap keputusan
mempengaruhi anak yang berkebutuhan khusus- Secara khusus,

orang tua harus memperhatikan dengan mengevaluasi
kemampuan dan kebutuhan pendidikan anak, menentukan
layanan yang diperlukan dan penempatan anak dalam tipe
program khusus. Perangkat sekolah harus secara penuh
menjelaskan kepada orangtua semua proposal yang menyangkut

diagnosis, pengujian, dan PenemPatan anak berkebutuhan
khusus.

The least restrictiae Enaironmenf;. Sekolah harus mendidik
anak-anak dengan berbagai kekhususan (kelainan atau kecacatan)

agar dapat masuk dalam sekolah umum dalam seting dengan

kelompoknya. The least restrictkte Enaironment menyediakan
kelengkapan bagi siswa untuk urusan sekolah dalam dalam seting

integrasi yang paling memungkinkan.

Pro gram pendidikan yang diindividualisas ikan (lndiai du alize d

Edttcation Program- IEP). adatah suatu ringkasan dokumen tertulis

program belajar anak secara individual. Tujuan IEP adalah (1)

menentukan tujuanbelajar anak secara individual, (2) menentukan

layanan yang mempertemukan tujuan belaiar yang dimaksud, (3)

Strategi Pembelaiaran Anak Berkebutuhan Khusus

komunikasi di antara orangtua dan tenaga

mengenai berbagai Program anak secara indi-

orangtua mungkin meminta suatu peninjauan atau
tidak sekolah harusIEP sewaktu-waktu, maka Paling

dengan orangtua
siswanya. Pe

hendaknya dipertimbangkan untuk modifikasi.

iaiiluals With Disabitities Edu.cation Acf (IDEA)

telah berjalan PL 94 142, Conggres menetapkan
federal untuk siswa berkebutuhan khusus tahun

bagai contoh; fokus pada sekolah menengah atas,

anak usia dini) . Pada tahun 1990 terjadi amandemen
476 merubah nama EHA meniadi lndioiduals With
Education Act (IDEA). Pada prinsipnya, perubahan

paling nyata adalah perubahan dari penggunaan istilah cacat

ke ketidakmampuan (dlsabled). Ditambahkan,
meliputi juga ana*. au-

traumatic brain injury dan anak attention deficit and hyperac-

(ADHD) sebagai bagian dari kateori ini.

Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus

ada tahun '1.994 terbentuk Kerangka Aksi mengenai
Kebutuhan khusus yang ditetapkan oleh Konferensi

tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus yang
oleh pemerintah Spanyol bekerjasama dengan

dan diadakan di Salamanca dari tanggal 7 hingga 10

Tujuannya a{$+fr untuk menginformasikan kebijakan

untuk meninjau kesesuaian Program
nempatan, tujuan pengajaran, dan

untuk anak disabilities yang

9e
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dan memberi pedoman aksi kepada pemerintah-pemerintah,
organisasi-organisasi non pemerintah serta badan-badan lain

prinsip, dan dalam pendidikan kebutuhan
khusus. ini di
nasional dari peserta maupun berbagai resolusi,

dan badan-badan PBB serta
organisasi antar tama Peraturan Standar
tentang Persamaan ara Penyandang Cacat
(Sidang Umum PBB ke-48 pada tanggal 20 Desember 1993).

Hak setiap anak atas pendidikan dinyatakan dalam Deklarasi
Universal tentang }{ak Azazi Manusia dan secara kuat dipertegas
oleh Deklarasi Dunia tentang pendidikan untuk semua (Edica-
tion for all). setiap penyandang cacat berhak menyatakan
keinginannya sehubungan dengan pendidikannya, sejauh hal
tersebut dapat dipahami. orangtua berhak konsultasi mengenai
bentuk pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan,
keadaan dan aspirasi anaknya.

Prinsip yang dijadikan pedoman daram Kerangka Aksi ini
adalah bahwa sekolah seyogyanya mengakomodasiiemua anak
tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik,
atau pun kondisi-kondisi lainnya. Ini berarti mencakup anak cacat
dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerjf anak dari
penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok
linguistik, etnik ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari
dlerah atau kelompok lain yang iak beruntung. Dalam Kerangka
Aksi ini, istilah "kebutuhan pendidikan khusus,, mengacu pada
semua anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat
kecacatan atau kesulitan belajarnya. Banyak anak mengalami
kesulitan belajar dan oleh karenanya memiliki kebutuhan
pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh
pendidikannya. sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik

Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan
parah. Terdapat suatu konsensus bahwa anak

aja yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus

sehat yang dapat menguntungkan semua anak.

Pendidikan dan Pendidikan Khusus

sistem pendidikan
profesional, para

10
11
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politikus, dan para orang tua yang memiliki konsen terhadap
kualitas lulusan menawarkan beberapa alternatif pemecahan ke
perubahan sistem pendidikan di negara tersebut.

National Coalition of Advocates for Student, 19g5; National
Commision on Excellence in Education, 1.983 memberikan kritik
terhadap sistempendidikan di Amerika agar dilakukan perubahan
terhadap sistem pendidikan yang dianggap kaku. Secaia khusus,
reformasi pendidikan itu diarahkan untuk meningkatkan standar
dan tanggung jawab (Michaels, 1988). Sementara itu pergerakan
reformasi pendidikan terus maju ke depan melakukan perubahan
sistem pendidikan yang kaku ke arah pendidikan yang lebif
fleksibel.

S trategi P embela j aran Anak B erkeb utuhan Khusus

bahwa siswa berkebutuhan khusus (student with dis-
69,4"/"bidang akademik, 82% bidang vokasional,

ya para kaum humanis sepanjang masih ada
yang membeda-bedakan anak dari segi
termasuk label anak berkebutuhan khusus

ya masih tetap dididik dalam sistem persekolahan
sah) seperti SLB dan panti-panti tanpa
kan hak azasi anak untuk secara bebas

enyelenggaraan sekolah khusus yang tidak
kebutuhan (jumlah anak yang ditangani dan

adanya pelanggaran hak azasi manusia
bagi anak berkebutuhan khusus usia dini perlu

aan pendidikan atau

I

of educational opportunity, yaitu prinsip hak
tan yang sama dalam pendidikan

pendidikan inklusi (Ysseldihe
Sebagai warga negara, anak berkebutuhan

dan kesempatan sebagaimana
M. Stephens, L982). Dengan

anak berkebutuhan khusus pada
sikap yang tidak manusiawi

Trend ke arah pendidikan integrasi bagi siswa berkebutuhan
khusus dan para gurunya dilaporkan oleh The National rranscript
Study (1985-1986), yang oleh Hayward dan Thorne (199b)

khusus pada hakekatnya adalah anak
dengan anak-anak yang lain yang

...)-
,1..

12
13

dan 73,9 "/" untuk bidang yang lainnya dalam kelas reguler.

.:, Issu penilaian pelanggaran
pendidikan di Indonesia masih

hak azasi manusia dalam bidang
terus digulirkan oleh para pakar
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membutuhkan kasih. sayang, pengajaran, pendidikan yang
menyesuaikan kebutuhan siswa.

Pada hakekatnya bahwa hakekat, martabat, dan harkat
kemanusiaan antara anak berkebutuhan khusus sama dengan anaknormal' Persamaan antara anak berkebutuhan khusus dan anak
normal jauh lebih besar dari pada perbedaan di antara mereka.
Atas dasar itu, muncullah geiakan humanis yang menghendaki
adanya upaya agar anak berkebutuf,u., kirs"us dipandang
sebagai individu (anak) dan diperlakukan secara uait ar.,manusiawi. Gerakan ini mengandung konsep dasar normalisation,
mainstreaming dan reast restrictiae iniironment (Hardman, 1992).

Pendidikan adalah suatu proses budaya yang dinamis dandituntut tidak saja menyesuaikin ritme p"..ruur,ur,]tetapi bahkankalau perlu ikut menentukan arah dan kecepatan fir.ruur,u.,dalam masyarakat..sejalan dengan perkembangur, ko.,sep dan
persepsi dalam pendidikan khusus (special educatiin),telah banyakteori yang ditemukan dan inovasi yang dipikirkan dandiimplementasikan, serta pengembangan yang sangat menunjang
keberhasilan pendidikan.

- Pengembangan pendidikan inklusi harus ditunjang oleh
adanya rekonskuksi sekolah yang memberi kemud ahin (accessi-
bility) dan keluwesan (frexibiwvl dan persiapan semua pihakterkait. Komitmen guru dalam-pembeiajarun' perl, iir.ur,tur,
kepada bagaimana mencari strategi pemblh,aru., yu.,g berfokus
.k"nua1 

uy1 yang mem,iki karaktlristik dan ketutihu., yur,g
berbeda-beda. oleh karena itu, semua g"r" r"kod i"grt",
(umum), perlu dibekali pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
menunjang penyelenggaraan pendidikan j".gu., pendekatan
inklusi. Mereka harus dibekari sejumrah aiaatiit-metodik dan
strategi pembelajaran yang lebih komperhensip yu.g *"r,fangkut
pelayanan pendidikan untuk semua inak @aicitailt yo,r ott) yung

Strategi Pembelajaran Anak Berkebutulnn Khusus

harus mampu mengembangkan pembelajaran
akademik, juga berorientasi sosial.

keberadaan anak yang menyandang kelainan
dan diperlakukan secara wajar di lembaga

dan apabila ada kesulitan yang diakibatkan oleh
dicari cara pemecahan secara sistemik.

72 Tahun bahwa jenis
terdiri atas atau mental,

dan tunagrahita sedang. Adapun kelainan
Pendefinisian dan terminologi ataupun

masih menjadi diskusi para pakar pendidikan
terus akan berkembang wilayah atau cakupan

rr:t'\'rj,: r..,

1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap

pada Bab I pasal 1: Pendidikan terpadu adalah

arakan
dengan menggunakan kurikulum yang berlaku

endidikan yang bersangkutan.

1,4

15

bagi siswa berkebutuhan
Meskipun sudahbanyak
memberikan solusi atas
namunbelum ada solusi

pihak. Sebagian besar dari

U

dengan semua



mereka*urrn,r.trr-1l:"qrrr::;;:::;^:::';:::::;:;';
disandang ,il1 :"oir" ;;;.^arang J,l;; .i,emp",orehpengaraman dan pengetahuu., aiuu.gr,i r"t"rrr,. urnuu. sikapnegatif (stereotype) r"lur., dimrncrrkan untuk memojokkan ataumengucilkan anak berkebutuhaminoiitasr"ir.:,1iu,r,rrrr.r";iiil#rTiffL:$"rf#

OIeh karena itu, peJuang anakoberkebutuhan ii;r* untukbersaing dan bersanding iengan anak-anak normar pun baik di
,Ti1l}|ft?II; 0, Iuar"seko.r'J' iu*,,, bahkan dif,aungi. Har
ber um il ;ilLlT1*J;:n:;ffi#;j:J:*:;,ru*f
di sekolah tersebut dengan ,"1-rrr""f"ran yang dibuat_buat.

secara lahiriah- mereka menerima anak berkebufuhan khususuntuk didaftar sebagai calon ,i;;" baru, 
""_;;,;; belakangmereka berkasak-kusuk tenta"f ,u;,r^rah kesuritan b,a anakberkebutuhan khusus tersebut diteri

rekayasa ;r g; i,"r,]: memb u a t "rr.Ti;f il*tgi jr_ffi :tidak jadi diterima di sekolah t"rr"irt. Contohlairy misalnya dalam
ff i"ffii:f uil-"o,ou 

tku., 
- 

f"ru4a an. Kemu^f, ;., rnur

9 1q, " e "";;r\lTfi il,:' :ffi lIl,Hli'*fi:ltl* ilf Itidak diterima. Dari contoi;;;;
membuat'ik,f pu,i^isparafi ;;il#iT"il"llniLii1T:dalam memikirkan masa a"pu.r,y, supaya hidup Iayak.

Dilihat dari hakekat, martabat, dan harkat kemanusiaan,

ili:ff 1i::,::#:,o"il"}xli1;l* d,n u.,uk "",*tr pada
b a k a t, 

- 
p 

". 
u, u u .,, r. u *, * p ;;; ; ff IPy:: " rt"".H :::, :1r"?kemampuan rainnya yang sama antara anak normar dan anakberkebutuhan khusus- peisamaar, ;;;r, anak normal dan anakIuar biasa jauh rebih_beru. ;;rip;l'p".u"auun diantara mereka.Pengembangan potensi anak uerteu'ut rhan khusus *"*putu.,

yang hakiki dan

konsep dasar
pendidikan inklusi perlu
komponen pendidikan.
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harus menjadi landasan di dalam
Kendala yang ditimbulkan oleh kecacatan atau

adalah hal yang dapat diatasi secara sistemik. Hal
bahwa perbedaan antara anak luar biasa dan

bukanlah perbedaan yang asasi. Dengan demikian,
total di dalam pendidikan yang meliputi keluarga,

masyarakat sebagai tri pusat pendidikan wajib

Serikat, muncul PrmslP equality of educational op-
yaitu prinsip hak dalam memperoleh kesempatan sama

yang mendasari pelak sanaan pendidikan
sseldyhe &. Agozzine, L984). Sejalan dengan prinsip

M. Stephen (1982) ju8a menyatakan bahwa
negara, anak berkelainan memiliki persamaan hak

tan sebagaimana anak-anak yang lain.

tersebut di atas, maka pengem_
segera diimplementasikan dalam

Dasar pengembangan pendidikan
khusus sebenarnya teLh dimulai

bagi anak berkebutuhan
abad ke-20 Pada abad tersebut, pelayanan

terpisah dalam bentuk sekolah khusus (segregation)
dipertanyakan, baik di negar'a-negara Eropa maupun diNegara Bagian seiring dengan berkembangnya

humanistik. Gerakan humanistik ini mengandung konsep
normalisas i (normalization ) dan pendidikan terpadu penuh

). Munculnya konsep inklusi diilhami olehnormalisasi Blackhurst (1 981) mengemukakan bahwa
dapat diartikan serbagai falsafah dimana semua anakmemiliki kesempatan untuk memperoleh eksistensi

ana anak normal. Ha I ini, tercermin dalah arah
bagi mereka, yakni agar mereka dapat mandiri dan

76
sebagaimana anak normal lainnya

17
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menolong secara berlebihan, sikap antipati, menolak,

anak berkebutuhan khusus di sekolah umum
ak menganggu program sekolah tersebut,

bagi perkembangan anak normal. Ada tiga

negatif terhadap prestasi belajar anak normal,

adiran anak berkebutuhan khusus di kelas tidak
pada waktu belajar yang dialokasikan,

efektif, dan banyaknya interupsi pada proses
belajar-mengajar. Anak normal juga merasa tidak

dalam hal perhatian guru dan waktu efektif
dengan kehadiran

il'
il

anak luar biasa

18

di kelas mereka

19

Dalam upaya.mengembangkan pendidikan khusus, beberapapakar PLB kemudian menyuaiakur.paradigma baru pendidikankhusus yang menekankan ke arah pendidikan inkluii (incrusioneducation). Sunardi (1996) menyatakan bahwa,,pad,aprinsipnya,
sistem inclusion menuntut agar semua anak berkebutuliankhusus,
terlepas dari tingkat dan jeni kecacatannya, harus dididik di kelasbiasa secara penuh, di sekolah yr"g #J;u;;;;;;;*,.
teman-teman sel
p a k a r * 

"., 
a, r, ifl ;:;:,f ",t"ffi:il i:; X" ffi:f,'** "iH;inclusion sendiri terJapat perbedaan pendapat.

Sapon-shevin (1994/ lggi) sebagaimana dikutip Sunardi(1996) mendefinisikan -inclurio., r"Lugri suatu sistem rayanan pLB
{Ln8 mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khususdilayani di sekolah-sekorah"terdekat di kelas biasa bersama denganteman-teman sebayanya,,. Untuk ifu, perlu adanya restrukturisasidi sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukungpemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap anak", artinya kayadalam sumber dan dukungan dari"semua guru dan murid.

Thomas M. Stephens, et.al. (1.ggl) mengidentifikasi empatunsur organisasi sekorah yang mempengaruhi efektivitaspendidikan inklusi yaitu: 1) suati filsafat yuig ,r,u-r.r;kir,kur,,2) p,:ii: pimpinan-sekolah, 3) keberlangsungan layananpendidikan khusus, dan 4) berbagai mekanisme komunikasi.

. ,rdif disangsikan lagi, bahwa sikap juga memegang perananutama di dalam menentukan keberhasitai penaiaiui'i.*rr"i.
Reaksi 

llt."-olrPu harus diri";ki;u., turt"iit dahulu sebagaiprekondisi dalam pelaksanaan"pendidikan inklusi. Khususnya,
q:y.g"lY yang mengajar di kelas inklusi harus membebaskandiri dari kecenderu.,gr., *u.,gaitkan r;l;;r;lr;;;""rr"
kelainan 

_ 
anak, dan bahwa" anak ;"";;-,"hrf 'unrrr,r,

membutuhkan perhatian khusus di dalam ,";;;;rp;i,;;
pendidikannya di sekolah/tempat pengasuhan. ladi si-liap belas

il

ini Staub dan Peck
mengumpulkan berbagai

yanS sebagai berikut:
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D. Pembelajaran dan Guru

Pembahasan tentang strategi pembelajaran, hal yang utama
diperhatikan adalah efektivitas pembelajaran dan p".Ir, gr.,.,
.da.lam 

pembelajaran. Gamburu. *ungenai efektiiitas pem_
belajaran dalam sekolah inkrusi adalahiagaimana p"ru. utu.,
partisipasi guru khusus a-ar11pembelajaru.,. irgu, dari kewajiban
guru khusus dalam sekolah inklusi tidaklJ mudah, harus
membuat deskripsi rencana pemberajaran yang jelas untuk siswa
berkebutuhan khusus.

1. Kefektifan pembelajaran

Pada dasarnya seorang guru yang efektif adalah seorang guru
yang memiliki keterampilan memadai untuk mengajar dan dlpat
membuat siswa berhasil dalam berajarnya. Melurut Edward
(1'993): Guru yang efektif pada dasarnya memiliki dua dimensi
yaitu (1) penguasaan berbagai karakteiistik berajar anak dan (2)
budaya perilaku pembelajaran. Brophy dan Good (19g6)
menyarankan bahwa belajar luga m-liputi sosialisasi dan
pengembangan personal (aspek afektif) yu.rg ditu*bahkan dalam
lingkup kurikulum sekolah.

S trategi P embelaj aran Anak B erkebutuhan Klrusus

konsep ini mempertimbangkan kompetensi
tingkat keefektifan mengajar' Oliva

980) menggambarkan guru yang efektif adalah

wasan pendidikan yang luaswa
Peran sekolah dalam masyarakatnYa

karakteristik pribadi mendorong sukses kelas

hal
humor

tertarik terhadap subjek Yang

pembelajaran menjadi hal yang penting, tetapi
kriteria pembelajaran yang baik. Untuk itu, harus

Menurut Rosenshine & stevens (sebagaimana dikutip polloway
& Patton, L993) ada 6 domain utama pembelajaru., yr.,g efektif
yaitu:

3en-iniau ulang atau mengecek pekerjaannya (mengajar
kembali jika perlu)
menampilkan kecakapan atau isi yang baru
membimbing siswa praktek (dengan mengecek pema_
hamannya)
memberikan umpan balik dan koreksi (mengajar ulang
jika perlu)
siswa melakukan praktek secara mandiri
reviu mingguan dan bulanan

1)

'2)

3)

'4)
.. i:

s)
6)

(1983), mengidentifikasi aspek-aspek
yang juga digambarkan sebagai aktivitas

20
21
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guru yang efektif: mengembangkan materi akademik yang cukup
substantial, terstruktur baik dalam lingkup materi ata.r- waktu,
menggunakan materi secara struktur, ditanggapi secara tepat oleh
siswa, mengkonduktifkan pembelajaran dalam seting kel,ompok-
kelompok kecil, memberikan segera umpan balik secara relevan
terhadap siswa. Englert's (1983) mengkaitkan empat perilaku guru
yang efektif dikaitkan dengan prestasi belajai siswa yaitu (1)
pemenuhan isi yang lebih tinggi, (2) menyediakan umpan balik,
(3) mendorong siswa melakukan latihan, dan (4) mengusahakan
keterlibatan siswa dalam tugas-tugas yang lebih tinggi.

2. Guru khusus sebagai tenaga profesional

Strategi Pembelaiatan Anak Berkebutuhan Khusus

pembelajaran dalam kelas dan bagaimana cara

kondisi terjadinya interaksi selama Proses
,\l

guru khusus
khusus harus

siswa berkebutuhan khusus yang
berpendapat bahwa guru khusus y
melakukan tugas pengajaran khus US, harus dapat
memaparkan penentuan tingkat personal sampai pada pengaruh
positif pendidikan, penyesuaian, dan penerimaan siswa
berkebutuhan kebutuhan khusus.

ut resource teacher, consultant teacher yang telah
sebagai guru ahli dalam bidang pendidikan khusus.

tenaga yang terdidik dan terlatih dalam bidang
khusus yang telah dipersiapkan oleh LPTK.

L0 kompetensi umum yang harus dimiliki
ang guru profesional di sekolah-sekolah umum/
demikian dengan kompetensi yang harus dimiliki

dalam sistem pendidikan inklusi. Selain kompetensi

a juga harus memiliki kompetensi khusus
khusus yang dimaksud adalah kompetensi yang ada

dengan layanan pendidikan khusus bagi siswa
a berkebutuhan khusus) di kelas integrasi

(dalam Thomas M. Stephens,1.982) mengemukakan
si khusus yang dimaksud adalah 1) strategi

orientasi, 2) menilai kebutuhan khusus dan set-

3) perencanaan strategi pembelajaran, 4) mengelola
fasilitas belajar, dan 5) evaluasi hasil belajar. Tugas guru

23

Batemen (1,971) mengidentifikasi perilaku guru yang
memberikan indikasi keprofesionalan: (1) memiliii ptritosofi
pendidikary (2) memiliki harapan sebagai agen perubahan sosial,

!3J 
mempertimbangkan berbagai layanan yang menguntungkan,

(4) melakukan proses dan secara kontinu mengembangkan dasar
pengetahuan dan kompetensi personal, dan (5) dan peduli
terhadap semua siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus.

22
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khusus adalah: 

.1) 
mendampingi dan memeberikan bantuankepada guru regurer agar *"ruri" mampu merayani kehadiransiswa berkebutuhan khulus ar t"i"sr',yu ,2) pengadaan sarana danmedia pendidikan khusus, 3) ;;;:"ri solusi setiap kesulitansehubungan aktivitas belajar rir*" u*tebutuhan ki;'rr;, sepertimenyunting brailre' membuat media cetak, dsb. 4) membimbingsiswa berkebutuhan khusus yur,g ;"*butuhkan bantuan untukmenga tasi kesuli tan d alam pBM, t; m"r,yete.,ggrruur, 

-;rbinaan
kelompok siswa berkebutunur, 

" 
tnrru, secara periodik,

ffi5i*l:timbingan dan konselins terhadrp. o;n;;a siswa
evaruasikhusus".fJi".?"il:1il:l"lf ffi :,X1ro,;rm*::para siswa berkebutuhan khusus di daram mengikuti evaruasisumatif dan atau evaluasi tahap utt ir.

I
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Read & Paterson (1980) mendefinisikan belajar: ,,Learning is a

(change) dan perilaku (behaoior).

Strategi P embelajaran Ar.ak Berkebutuhan Khusus

dimana perilaku yang menarik diamati seperti

dari dua pandangan di atas, Woolfolk mendefinisikan

tions,
yang

Dalam belajar memfokuskan adanya arah perubahan dan
uraiannya. Perubahan harus diarahkan kepada r,rut, kompetensi,
perekaman, dan adaptasi. untuk r.,e.,ggumbarkan perubahan kita
frlus dapat menggambarkan upu yur,g dapai anak (siswa)
lakukan dalam satu tujuan untuk satuan waktu dan kemudian
menggambarkan apa yang dia dapat lakukan untuk waktu
kemudian. Maksudrrya, mengetahui bahwa seorang anak dapat
dapat menalikan tali sepatunya yang lepas, ini adalih salah satu
proses belajar menalikan sepatunya.

Menurut Read & Paterson (19g0) bahwa "Belajar dan perilaku
tidak sama". Perilaku anak dapat berubah sebagai hasil rasa lapar,
sakit, pengobatary tingkat motivasi, dan pernyataan afeksi. Belajar
tidak dapat diamati, yang dapat diamati aclalah perilaku dan
capaian anak. Kita dap-at menyimpulkan bahwa 

-belajar 
pada

dasarnya apa yang anak-anak dapat lakukan atau tidak d-apat
ia lakukan, dapat ia katakan atau tidak dapat ia katakan.

Tentu saja timbul pertanyaan. "perubahan daram aspek apa
yang terjadi pud-" orang yang belajar? Untuk menyawab
pertanyaan ini, maka harus mengenal definisi secara hadisional
(behavioral) dan definisi kognitif. Dengan demikiary muncullah
teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitivistik.

Para psikologist yang melopori teori belajar behavioristik di
antaranya adalah E.L. Thorndike, B.F. Skinner, J.B. Watson,
Pavlov,. Mereka menyatakan bahwa belajar adalah suatu
perubahan dalam perilaku dalam cara seseorang bertindak dalam
bagian situasi tertentu. Mereka memfokuskur, pur,gumatan

26 27

'-,-.

;1, menganggap bahwa segala macam belajar dapat diterapkan
,'' dengan safu teori tertentu. Tiap teori mempunyai dasar tertentu.

ffi', Aau teori belajar yang didasarkan atas asosiasi, adapula atas insight.
iiiit:'Tiap teori memberi penjelasan tentang aspek belajar tertentu dan

ii,ir,. tidak sesuai dengan segala macam bentuk belajar. Dalam
mempelajari arti kata asing digunakan misalnya teori asosiasi dan

i,,;;',, bukan problem solaing. Sebaliknya untuk memecahkan suatu
l,t't masalah teori asosiasi kurang tepat, melainkan teori insight.

, ' Thorndike mempelajari masalah belajar pada binatang dengan
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merintis cara yang baru, yakni dengan eksperimen. Ia terkenal
dengan teori trial-and-error. pemberian makanan (daging) sebagai
motivasi bagi kucing yang lapar yang dapat keluariai sangka.
karena telah melakukan .rsihu trial-and-error sehingga dapat
menemukan mekanisme pintu keluar dari sarang itu."iernyata
setelah dicoba kembali kucing dimasukka., ke su.ir.,g, waktu yang
diperlukan untuk menemukan mekanisme keruai berkurangl
Apakah manusia selalu bertindak secara ',trial-and-error,, d.alam
situasi problematrik? Ternyata tidak. Manusia, berpikir lebih
dahulu tentang akibat apa yang akan dilakukannya dan
menyampingkan alternatif-alternatif yang tidak akan memberi
hasil. Bila ia telah menemukannya, ii akan mengingatnya dan
_dapat 

menggunakannya dalam menghadapi masai-ah iun, sama.
Jadi tidak ada proses yang berangsur-angsur terjapat pada
manusia seperti halnya dengan binatang. Dengan demiiian cara
belajar memecahkan masarah yang digunakan oreh binatang tidak
begitu saja dapat diterapkan pada manusia.

Pavlov L.P. terkenal dengan conditioned response_\ya. Ia juga
mempelajari hal belajar pada binatang. Daram'percobaannya air
liur anjing keluar bila mendengar lonceng, yang sebelumnya
dibunyikan pada- saat anjing itu mendapat irakanunnya.
Mengeluarkan air liur bila disodorkan makanan sesuatu yang
wajar, akan tetapi mengeluarkan air liur sewaktu mendengar bunyl
lonceng terjadi berkat "conditioning", seperti masuk kelas bila
lonceng berbunyi, berhenti di jalan biia lampu merah, dan
sebagainya.

Aliran belajar yulg sering dipertentangkan dengan teori
belajar asosiasi ialah belajar dengin "insighi'yang aiiasarkan
atas psikologi Gestalt. Tokoh-tokoh dalam teori bela;ar ini ialah
Max wertheimer, wolfgang Kohrer, dan Kurt Koffta. Menurut
teori ini belajar terjadi bila seorang mendapat "insight,, dalam
situasi yang problematis, yakni sewaktu ia secarra tiba-tiba

Sbatcgi Pcmbclaiarut Anak Berkebutuhtn Khusus

reorganisasi baru antara unsur-unsur dalam situasi

memahaminYa' Kohler mendasarkan teorinYa atas

dilakukannYa dengan simPanse. Menurut Kohler

hubungan antara unsur-unsur dalam situasi

ung problem itu. Teori ini pun tidak bebas dari

bahwa binatang itu iuga diPengaruhi oleh

ya yang lamPau- APa Yang dilakukan

dilakukannya berkat pengalaman yang

padanya.

"reinforcement " telah dikemukakan oleh Thorndike

of affect-nya" , yakni bahwa belajar dibantu bila

cobaan itu memPeroleh suatu kepuasan dengan

misalnya memPerol eh makanan atau bentuk

lainnya "Hadiah" itu me-reinforce hubungan antara

resPons. Dalam teori Skinner's "reinforcemcnt" tidak

"hadiah" ( rewaril) melainkan berkat " contingency"

suatu respons langsung didahutui oleh, suatu stimulus'

respons itu daPat Pula berfungsi sebagai stimulus bagi

teori belajar terkait dengan Penekanan terhadap

lingkungan dan pengaruh potensi Yang dibawa pejak

ihr biasanya merupakan kemungkinan kemamPuan

unum. Seseorang secara genetis telah lahir dengan

yang disebut kemamPuan umum (inteligensi) Yang

dari otaknya. Apabila struktur otak telah ditentukan

berfungsinya otak tersebut sangat dipengaruhioleh

dengan lingkungannya. |adi apabila lingkungannya
tif bagi dirinYa, kemungkinan besar Potensi

berkembang mencapai realisasi oPtimal.

yanS dibawa seiak lahir tersebut terdiri dari dua belahan
yanS

28

dan kanan yang disambung oleh segumPal

29I
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disebut corpus calrosttm. Kedua berahan otak tersebut mempunyai
f-ungsi, tugas dan respon yang berbeda, dan seharusnya tumbuh
dalam keseimbangan. Daiam ,puyu belajar, belahan 6tuk ku,u.,
ferfungsi menangkap keseluruhan yan; Uir*"t"", t."u,if au.,imaginatif, sedangkan berahan otak kiri b:erfungsi mengamati har-hal yang logis, linier dan teratur. Kedua berahan otak itu darampembelajaran sebaiknya berfungsi daram keseimbangan. ladikonsep belajar mengandung implitasi memberfungsikan aspek
nalar, Iogis dan kreatif.

,,st:t,ii\it.i I'.iri Strategi Penbelaiaran Anak Berkebutulnn Kltusus

belajar dari lingkungan yang dapat mendukung
efektif. Terkadang timbul pertanyaan "mengapa

tidak dapat belajar?l' dan untuk menemukan
perlu adanya pengamatan dan analisa secara

Pertanyaan berikut: "mengapa mereka mengalami
melayani siswa berkebutuhan khusus? ]awaban

dikaitkan dengan implementasi strategi belajar yang
an yanS

mencerminkan adanya perubahan perilaku; Perilaku
dapat diamati. Misalnya anak dapat belajar

dan dap
kognisi dapat diamati secara langsung, tetapi

apakah pengajarannyauntuk menerima balikan
dan apakanL siswanya telah belajar dengan baik,

respon melalui bahasa tulis,

perilaku dipelajari, perilaku dapat berubah. Siswa

dan guru yang efektif merupakan agen perubahan

1976). Kaitan
memerlukan lebih banyak perhatian

(Elkind, 1983). Dengan kondisi tersebut, anak menunjukkan

or ssts

30
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Teaching
behaviors and

learning

kelambananataubelajarkesulitanmengalami
Karena

berhubungan.saling

belaiarmasalah-masalah

1. Bentuk-bentuk fungsi kemanusiaan yang komplek adalah
belajar. Pengalaman anak-anak merupatln rrasit interaksi
terhadap lingkungannya, dan guru memanipulasi dimensi_
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rasa tertekan dalam kehidupannya, perilakunya tidak
sepenuhnya dapat dipahami, guru hendaknya realis bahwa
mungkin kesulitan belajar yang terjadi pada siswa-siswa itu
disebabkan oleh adanya kelainan aiau kecacatan yang
disandangnya.

B. Perbedaan Individual dalam Belajar

Pada jaman kapan pun terdapat perbedaan individuar dalam
tahapan, tingkat dan efisiensi belajar. seorang anak yang matang,
belajarnya terus berlanjut dan meningkat ,L.uru uriri"-". setiap
anak memiliki langkah sendiri-sendiri, dan langkah-langkah ini
jadi tetap untuk tugas-tugas serupa, meskipun berbeda daram
tugas-tugas yang bervariasi. Adanya motivasi belajar yang tinggi
dan didukung oleh kemampuan intelek yang tinggi akan
mempengaruhi aktivitas dalam proses belajar yang teut cepat,
begitu pula sebaliknya kurangnya motivasi sebagai ut iuut adanya
kelainan pada diri anak baik yang bersifat fisik, mental dan sosial
akan mempengaruhi rendahnya aktivitas dalam proses belajar.

Anak dengan kelainan pendengaran, akan mengalami
kelambatan dalam perolehan bahasa karena keterbatasan
penerimaan stimulus yang bersifat auditif dalam berinteraksi
dengan lingkungannya. Anak dengan kelainan penglihatan akan
mengalami kelambatan dalam penerimaan informasi yang bersifat
visual. Anak denga n mental subnormal akan mengalami

baik

gerak, ber-
t ,i.

Strategi Pembelajaran Anak Berkebutulnn Khusus

dengan kebutuhan mereka sesuai dengan
atau keterbatasaannya. Untuk menyesuaikan

belajar anak berkebutuhan khusus tersebut
penggantian dan modifikasi materi belajar

lajaran Efektif

Pembelajaran efektif
Untuk menjawab
dan membutuhkan

masalah: akademik, sosial, atau yang lain.
"Effectiue instruction implies the most facile
of knowledge or skills in a psychologically

tely structured, student centered learning enuironment.

Followups to Tea&ing

Pembela.ja ran (precurs-ors 'to 'teaching)

si fisik;

adalah dimensi
belajar siswa

peran penting dalam konstruksi lingkungan

PenSa

JJ
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Penataan ruans kelas merupaka"^l-rF,:" yang penting.He we t t (d a r a m ; fj;g.' ;' ; ; i, *i ;,, r e d- c t a s si o o,i,tr i,n I p nfi o'i',';::i;:,:,'#:'::anacaref itti'ti,,,ti,,,,,*n.i,i,",,ii,i,0,,,,,
contohp:d;;;'"{::::;:;;:;:::::::d_Z:i:",1;*"1:n:
prasekolah harus membedak* ,.* ia"iUrrr, ,{";;;""*dalam PenS'unaa n s t ory t i* r, 

"iptl]asi, d an bermiin boneka.
Dalam pendidikan khusus_folklore, dan kadang_kadang dalamkenyataannya kelas pendidikan khur
d 

ir 
a.m," u 

"g 
** i ll, 

i :::"il D il ;:,1: ;:,: X, 
j,X:ffi 

:: ::selalu "inherit" the crassroom furnishiTg that eaeryone erse has
llk 

n, d 
: 

F. dward (ls s 3) r"r 
"h 

;;; ;; ; j"' :T ̂ :? :: : ! : :, .ruang kelas ;;;;'"'rsrdrt 
menemukan 6 komponenpentrng

. Meja tulis yang sesuai dengan anak (individual) yang
f:::#,,fif,1i_pi"a u nt*-u ii r t","bur 

"h 
k;;L, u t",p,.

. Meja bervariasi bentuk dan ukurannya. 
-C_ukup 

ruang papan tulis. Menggunakin-kirpet aaiam ruang. Mudah untuk *unauputt* 
"i.. Tersedia ruang penyimpanan

Faktor lingkungan (seperti bau, penerangan, dan tem_peratur) harus .j"gu p".nuiitrn dalam :.iil; yangmemungkinkan berpengaruh pa.da bulri;r.-;;;iu rrrgmengalami ke1_u_li ta1 
-dalim 

peria tian terhadap tu gas atausituasi yang kurang bersahabli*"rrputur, rutiir'i5r,g ,.rguj:f*:l:"gk3" i.ur"", nli'ii, urr., be,p",,g,i,,r, puauKemampuan belajar siswa
b. Dimensi personal dan Sosial.

Dimensi personal menyakut perasaan, karakteristik dantindakan yang ditunjukkan or"h;;;u personar di sekorah baik

u

Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

upun personal lain yang ada di sekolah.
lingkungan pertemanan, dukungan

guru, kompetisi, organisasi, aturan sekolah,
upaya inovasi sekolah.

(1993) mengemukakan beberapa faktor
sosial yang berpengaruh terhadap proses

guru terhadap anak berkebutuhan khusus,
(dikelola versus tidak dikelola), philosofhi

hadap pembelajaran, manajemen kelas, isi
dan harapan-harapan (seperti: komunikasi

terbuka rnengenai standar dan indikator

(seperti tentang sekolah, figur otoritas,
pengalaman pendidikan, konsep

PersePsr

terhadaP

ensi Manajemen

35
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Hal ini penting adanya aturan dan prosedur yang mengatur
anak sejak awal tahun masuk sekolah. Guru ying 

"r"ttir"utu.,menunjukkan dan mempraktekkan aturan din prosedur
operasional dengan para siswanya. Manajemen kelas yang
efektif mengajarkan aturan secara langsung dengan Laik.
Mengi d entifikasi seluruh situasi yur,g *urr,eriuka. -p.osedur

sistematik dan mengembangkan cara-cara untuk mengatasi
situasi sebelum siswa masuk ruangan kelas.

Penjadwalan dapat dilakukan untuk guru bekerja di ruang
sumber. Penjadwalan untuk siswa daram seting din struktur
khusus dalam salah satu program akade.r,ik dur, sosiar
memerlukan pertimbangan waktu dan dukungan. Untuk
memonitor kemajuan siswa dalam satuan waktu dan untuk
pengambilan kebijakan dalam pembelajaran diperlukan suatu
metodologi untuk mempertahankan perilaku siswa. Guru
harus membuat laporan perkembangan. Guru hendaknya
mengidentifikasi suatu sistem di mana mereka praktik dan
kompak dalam penggunaan penjadwalan ini. f"r,ggrrr,uu.,
komputer dapat membantu guru merekam berbalii data
tentang siswa secara sistematis.

Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

pengembangan materi dan semua yang menjadikan
namun karena hal itu dilakukan secara

akhirnya guru akan menemukan keahlian
kelas

prinsip agar kepentingan siswa sesuai dengan
pengajaran, metodologi dan sejumlah tugas,

mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa
prbgram. Berbagai tipe program yang

sejumlah kompetensi; bagaimanapun
di kelas tergantung pada komitmen guru

itu semua.

info rmas

membutuhkan
data yang diperoleh dari pengukuran

yang dikumpulkan melalui berbagai
kurikulum (curriculum-based). Hal ini penting bagi

semata-mata pada kekurangan
siswanya, tetapi juga mempertimbangkan

minatnya. Mengetahui minat siswa dapat
topik dan aktivitas yang siswa sukai dan

berhasilannya. Untuk penilaian siswa dan
pengajaran, guru harus familier dengan isi dan

yang akan mereka ajarkan dan mahir dalam

36
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Polloway & Patton (1993) mengemukakan bahwa penge_
tahuan prinsip-prinsip dasar manajemen perilaku dan
keterampilan sangat penting dikuasai guru. pengetahuan
manajemen perilaku adalah bagaimana secara sistematik
mengamati perilaku, meningkatkan perilaku yang positif, dan
menjahui perilaku yang tidak diinginkan.

Manajemen waktu juga merupakan bagian penting dari
dimensi ini. Guru harus belajar bagaimana merigatur
waktunya dari persiapan seberum mengajar, waktu bertJman,
dan waktu bagi kepentingan dirinya sendiri. pada awalnya
guru sering menemukan kesulitan dalam perencanaan
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Untuk mendaPatkan materi pengajaran

L iI i

auh berbeda p aran yanS
aran integrasi,
Persiapan dan

aktif;

) mencatrat bahwa banyak peneliti telah
positif yang kuat antara jumlah waktu

aktif dalam belajar dengan Prestasi
aktu yang dibutuhkan dalam pengajaran

waktu akademik, Penggunaan waktu untuk
waktu dalam pengajaran, dan waktu

untuk pengajaran. Selain itu juga dilaporkan
b ositif nSan

t

(Z) menga e f

I ,. r',ri ..,:,

38
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suatu 'J:lil;': 
vang Erektir 'erkebutuhan x1114"

rffi ;: l J#T, [i:' :',il #:T:"i:lli It sl1t.r a n gr. I

;#j:fl$;*rfl;#,*Jfi*'HiliHl-$
srswa untuk r
penga jara",-::n?***l,"lT::f#:1fri',ffi IHIilT
Penggunaan 

"ut",l^llTlr 
srruktur dalam isi mai

memperke.urnooi"k vang uo"lltl. 
";;i;h' J:ffi? ::1:*tqp"'"ffi ;*,il,,l'#1,'i;li}ll,.f estasi.bera j"i3

bekerja membu
d e n g a n *; ; i i' 

s.u a.tu o 
"."'0 " 

i j'ili]t"ol,:dff :,# j#
memertuku., rr,11 

belaTar YanS
*;;;; ;; ; j:l Hfl:1;j*"Jffi ::lj{:# ;""**li
*"i;',1;nlll'i^:il apa vans a1larlnran darinya. Merekap""y"r;;;;; Jilif ffi:,H,1"',s 

t u,,,. ffi i.,fi 
" d a r am

ii;ffi{**+*,x-rr#r*#f**fr [T
*^"j1"U"., Engelmann, dan Thorbeberapa saris btar ;;,rk ;j:,: :;: a s (7.e7 7) menya ra n ka n

iiiffi i?:*:i$a:Tl'i:'IH,:"ff Id#"?nt?
perhatian siswa termemberi*;,,-nlit{i,:H:fi:i"}ffl:i1i,Aiffi ::*;i
hendaknya ditakukan ;;:#"J""::::*ynan khusus. dan (a)r"s, ;Jr "icilfi} fli:,""}' 

pen gul ansr,,, 
"*pu iio,,, u o u
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'an harus jelas dan secara konseptual dapat dipahami
Pemahaman siswa dapat melalui Penggunaan

berbagai konsep sebelumnya hendaknya juga
agar memiliki kaitan dengan pelajaran yang

ajari. Konsekuensinya, guru hendaknya cukup

konsep untuk dipikirkan siswa (Becker & Camine,

siswa-siswa menyelesaikan suatu tugas secara
hal yang penting diperhatikan bahwa mereka

balikan dengan segera untuk dua tipe. Pertama, mereka
motivasi balikan - tipe pernyataan positif, kedua,

mereka tidak meminta, siswa sering membutuhkan
balikan mengenai budaya performancenya.

data dan pengambilan keputusan merupakan
praktek pengajaran yang efektif berkaitan dengan data

kurikulum. Tanpa menggunakan rekaman
akan menemukan kesulitan untuk menen

akan diprogramkan untuk layanan pendidikan ber-
khusus. Guru hendaknya memiliki data tentang siswa-

ya. Oleh karena itu, setiap kejadian baik dalam bentuk
maupun individual, guru harus melakukan enftidata. Entri

meliputi proses memasukkan data ke dalam suatufolder yang
secara sistematik. Hal ini dapat dikerjakan dengan tangan

u mesin untuk menampilkan dalam bentuk grafik. Dengan
tuan komputer, data siswa dapat diolah dengan proses dan

kemajuan
tukan apa

40
jumlah waktu yang dibutuhkan lebih efisien.

4t

;'a. Manajemen data
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Interaksi dengan orangtua dan paraprofesional.
b.

GEMBANGAN
INDIVIDUAL

lt'. :. ,. .:

biasanya memiliki siswa yang
belajar. Di antara siswa-siswa ini

signifikan dapat mencapai kesuksesan
oleh banyak faktor seperti bahasa,
kognitif, perilaku, budaya atau

slswa
hatian

dilakukan penyelidikan secara
yang sesuai

t'r;.1.i i . ,

'Proses evaluasi
dari identifikasi awal ketidakmampuan

individu sampai asesmen kebutuhan individual

(3) asesmen (assesment),

42

43

dalamnya memerlukan layanan pendidikan
itu,

Elemen yang terakhir daram mo{ef pengajaran yang efektifyaitu evaluasi komponen dasar. ysseldyke r.i tn iral*Jn (19g6)menyarankan bahwa evaluasi *".,"ui,rp 12 br-d";; il..".tu.ipengajaran, lingkungan ruang ketas, haiapan d;;: ;;"ntuankognitif, strategi motivasi, piut,ut 
-yrng 

relevan, penggunaanwaktu akademik, balikan d'"r,gur, ,lg"ru, pengajaran adaptif,evaluasi kemajuan, perencanaan pengajaran, dan pemahamansiswa. Brophy dan. Good (1986) *;t"t"i"" ;"f,*r.p""g"lotaanruang kelas yang efektif yang dicirikan oreh kemampua*yu yur,glebih dalam *"n"gui tJr;adinfa masalah daripada orehketerampilannya dalim -"."rp# masalah tersebut. MenurutKouines (L970) memberikan iesis u"hw, g; ;;; "r"ttirmempunyai dua karakteristik yaitu yang diseb ut utithitness danoaerlapping' Bentuk gambaran ini berimprikasi tor,t.or yrr,gsemPurna terhadap,ruang kelas; guru aaaLh sadarcu*r.ru yrr,gterjadi dan yang telah diketahui"siswa_siswanya.

dari berbagai disiplin ilmu mendefinisikan istilah
The American College Dictionaryberbeda-beda
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Strakgi Pembelajarun Anak Berkebutuhan Khusus

asesmen

', L,l .,l

seluruh tipe pengumpulan
pemahaman kebutuhan

data asesmen

asesmen untuk

samping

Srama

sumber (Wallace, Larsen, & Elksnin, l99Z)

45il
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dimintai keterangan mengenai bakat khusus,
fisik dan sensoris siswa, dan

anak yang lain. Guru masa sebelumnya dapat
dan metode yang mereka

api siswa berkebutuhan khusus,
minat dan penguatan. Tentu saia informasi ini

merefleksikan situasi saan ini dan kemungkinan
khusus untuk penyusunan program.

penggunaan informasi asesmen sejarah
tas data

kunci reliabilitas berbagai

t:ii i.--1i' iii.:iii i, il'; r. l

r.!ii1,, ::,.'r'.formal.
,'ir;i.i, rilr*fi lii

asesmen
prosedur validitas, reliabilitas, dan

formal pada umumnya

t.li11t,,i,:,

datang dari skor yang
tukan oleh perb

en informal

informal melipu

, 1; i,..,,. 1,..g lr I .,,ii; :,iili", i'i;r,, I, : :.:.f j l.li:,:i I : i,

ti metode pengumpulan data yang
skala

46
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,''t',ltogo"T-Pend,idikan Individual,(pp.I), .: i:.,: ...: .::", 1. ;

Pada lembaran PL'i?'- -1 4/ diri;,,i"ir'r::;.rr ,:r.r;;i.:,, i

cationatprogramsr*ot"tl,aif,*;i:Hff 
T,:X,#,;:*;iri{:;
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) ke dalam praktek pendidikan. Amandemen
tahun L990, Indioiduals with Disabilities Edttca_

yang termuat dalam pL 101 _ 476, ditambahkan
Perencanaan untuk layanan transisi menjadi

PPI untuk semua siswa tidak lebih dari usia 16
the United States Code, p.L. 94 - 142 (dalam Kitano

PPI hendaknya memuat lima pernyataan, yaifu
anak saat ini, (2) tujuan umum yang akan

tu tahun dan penjabarannya ke dalam tujuan-
khusus, (3) pelayanan khusus yang tersedia

perluasannya untuk mengikuti program reguler,
kapan dimulainya kegiatan dan waktu yang akan

untuk memberikan pelayanan, dan (5) prosedur
kriteria keberhasilan a tau kegagalan program

pada P.L. 94 - L42 tersebut, maka dapat
bahwa pelayanan pendidikan bagi anak
khusus tidak dapat dipisahkan dari pelayanan

dan kesadaran atas konsep ini harus dimiliki
. Tanpa adanya kesadaran tersebu t, maka

anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler akan

PPI diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus
mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

dan dengan PPI ini guru dapat mengadaptasi pro-
anak normal ke dalam program khusus yang sesuai

berkebutu han khu
teridentifikasinya anak berkebutuhan

beraneka ragam/ baik dit injau d tingkatan
kepribadian, jenis kebutuhan belajar, dan

utuhan individu lainnya. Guru dituntut untuk
asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar

engandan melakukan ,rihu mempertemukan d

49

untuk

Iayanan
seting pendidikan dalam penempatan siswa
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secara individual, dalam jangka waktu
keberhasilan yang telah ditetapkan

jangka panjang telah diatur dalam
tahun, sementara pengembangan

disusun oleh guru untuk jangka waktu

e dan prosedur pembelaiaran

prosedur pembelajaran adalah sebuah rangkaian
cara tertentu bagaimana guru dapat melakukan

efektif dan efisien, sehingga anak mencapai

ri;:tl:,'

secara
dapat
Peran,

belaiar anak diukur berdasarkan kriteria
dalam rumusan tujuan pembelajaran

contoh: TIK yang berbunyi: Setelah pemb'elajaran

dasar adalah (L) menyebutkan (2) secara lisan dan
4 binatang memamah biak yang diternak

dasar hasil pengamatan tes yang dilakukan secara

51I
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lisan, maka seorllg gyru dapat menilai, apakah anak masih perludiperbaiki atau tidak berdasarkan standar yang terah ditetapkan.

- PPI merupakan fungsi mata rantai terpadu antara asesmendan pengajaran; jadi pengembangan ppl tergantung padapengumpulan data asesmen. ppl memberi tefanan kepadaketerbatasan minimal, ke_sesuaian penempatan, dan garis besarprogram pengajaran. untuk itu ppl hu.r, dieva'iuasi dankemudian ditulis:lulq dalam jangka waktu satu tahun sepanjangIayanan masih dibutuhkan.

Komponen utama dari ppl meliputi 1) pernyataan tingkatkecakapan (performance teaeli) seperti:- mengingat kuta -"rr,Uu.upemahaman, mengeja, matlmatika, "in?o.;;i - 
umum,penyesuaian sosial; ?) tujuan pengajaran tahunan (annual goals)misalnya: anak dapat meniru d"rrgr" safu kata, memberi labelobjek, mengidentifikasi tiga hiruf p"d; ;ipn-"t",, kalaumemungkinkan mengidentifikasi huruf ,iu*ur,yu'r""airi, dan 3)sasaran belajar jangka pendek (short_term objictioes).

1. Pernyataan tingkat kecakapan

Tingkat kecakapan harus dinilai dalam semua area yangmembutuhkan pengajaran khusus. Tergantrr,g p"iu i.,airridr,
berbagai area yang meliputi domin ko8nitit p"rJorr"f/roriut, ut",psikomotor. Informasi yang relevan aapat dikaiikan untukketerampilan akademik, pola perilaku, keterampil"* ;il sendiri,atau kecakapan komunikasi. Tingkat kecakapan i".auu,yu
$iqir.nfartcan secara ringkas mengeiai kekuatan dan kelemahan
lnolvlclu.

2. Tujuan Tahunan (Annual goals)

Komponen kedua dari ppl adalah mendaftar sejumlah tujuantahunan. Untuk menentukan tujuan pembelajaran dapatdilakukan kerja sama antara guru au" o.""iir" untuk

52
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berbagai harapan yang realis: (L) usia kalender, (2)

belajar, (3) sejarah belajar terbaru dan respon terhadap
Merbler (L978) menyediakan formula penilaian yang

membantu merumuskan fujuan khusus. Secara esensial, hal
guru untuk menetapkan tujuan dengan rentang

hasil antara yang paling pesimistik dan optimistik.

ini contoh yang menggambarkan hubungan antara
dan tingkat kecakapan.

Tingkat saat ini :

Tujuan yang mungkin:

meniru dengan satu kata
Label untuk benda-benda
Prase dua kata Prase
tiga kata
Menggunakan bentuk
interogative
mengidentifikasi tiga
huruf pada alpabet
huruf untuk namanya sendiri
Semua huruf dalam alpabet
Semua huruf dan huruf yang
terdengar konsonan

) Tingkatan saat,ini

merumuskan tujuan dari PPI harus memperhatikan
t kriteria: (1) dapat diukur, (2) positif, (3) orientasi pada siiwa,

relevan. Kriteria dapat diukur berbasis evaluasi. Pernyataan
menggunakan kata kerja operasional seperti menulis,

tifikasi, dll dan tidak menimbulkan penafsiran ganda
kata memahami, mengetahui, dan mengerti. Positif artinya
itu membawa perubahan ke arah positif seperti rumusan
dapat merespon waktu dengan tepat" bukan "siswa dapat

menutup mulut". Tujuanberorientasi pada siswa, karena
dikembangkan adalah siswa, maka harus dirumuskan apa
dipelajari dan bukan apa yang siswa pikirkan, sebagai

,ffi

Tujuan

-
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1

2

3

1

2

1.

2.
3.

dan kelemahan

55

"1#,I 
. ;:, 

Tnfr1iil",;,;3,,,l: ffi#",,;#sesuai dengan

3. Sasaran belai,, t,,r- - .

sasaran ouf'"'ut 

(short-term 
obiectioes)

;: :i;{*:*r :?H1.,1?, l'i:;:rv " un,uk mer a5

*ffi *In*l**3*f**ri,r*',tt
*la,'i"t1rr,"r,#}tl;;;,';*-#-fi i**:il,!t*
;::,i,r,j:J"i1f, I^{f M;J,ii:x#:io,*(,6ffi 

*secara

r*lumru,m*.mffi

Perternuan 
Kasus

langgal Pertemuan

Na'nra guru

Sekolah

Kelas

Nama Siswa
Tanggal Iahir
Waktu belajar

Contoh Format program pendidikan
yang Diindividualisasikan

Jumlah jam per

: .....
: .....
: ......
; .....,
: a. pendidi.

minggu pada layan 
an khusus , ....."

Lan pendidikan khusu, , .......

Kekuatan : Kelemahan:

Pre-test Post-test

'Mengenal kata

l,Pemahaman bacaan

Kiimampuan mengeja
Kemampuan matematika
Informasi umum
Kemampuan sosial
lainnya
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S tra tegi p embelajaran AnakTujuan Jangka panjang (Tahunan)
Berkebutuhan

Sasaran Belajar :

Kriteria dan prosedur

Khusus :

of Education, State of Hawali,1977)

dari penerapan PPI adalah merancang
pendidikan khusus untuk siswa berkebutuhan

urttuk

u layanan

Dimulai:....
Diakhiri:

Berbagai materi yang direkomendasikan 
:

.'......
......,

56
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E

Layanan

Tanggal pelaksanaan

pendidikan anak berkebutuhan
yang sangat menguntungkan

dari temannya normal. Istilah mainstreaming atatt
sering digunakan
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waktu. Beberapa pro
khusus

anak dengan

retardasi mental mamPu didik, anak

komunikasi, anak dengan gangguan gerak,

berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler.
digunakan secara u
h ui i.,i,il, k ;;;T " Li:T"|il::tiffi itr

Meskipun is
kan tipe penga
pendidikan

Kebutuhan pendidikan bagi siswa yang tergolong mildabilities dapat menemukan kesesuaian tanpa Iayanankhusus yang terarah. Dengan model konsultasi (Consumodel) guru memperoleh layanan dari pakar strategiyang tahu tentang kurikulum, materi pembelajaran, danlogi pengajaran yang dapat membantu dalam Perencanaanimplementasi program individual. Pengaturan ini jugakan layanan diagnostik. Dalam hal ini seorangbekerja mengamati anak secara individual untuk menilkecakapan akademik dan sosialnya, dan kemudianprogram pendidikan bagi guru reguler untuk pengimplemen_tasiannya.

stainback and stainback (1984) telah merumuskan alasanmainstreaming bagisiswa berkesulita.r u"tu,u, au^ u".trt lurir,u.,/kecacatan Iain pada usia muda ke dalam kelas reguler.
o Untuk merubah keyakinan bahwa uau alru tipe anakdalam kelas, yaitu anak berkebutuhan khusus dan anaknormal.
. Untuk menyediakan layanan individual bagi semua anak,b_aik anak berkebutuhan khusur rr,urrpr.,-u""t'i.r*rr.. Untuk share metode pengaju.u., pud.u ar"'t.f,r*prtuntuk semua anak.. Untuk menghilangkan penggunaan labelo Untuk mereduksi atau mtghilangkan persaingansejumlah pendidik dan p".,griu.,g""";;;;;'ju.,au.

b. Ruang Sumber (resource room)

Salah satu model Iayanan pendidikan-khusus adalah programruang sumber (resource room).Gr* yr.,g b"G;;;;;g";umber
58 59
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untuk menggantikan layanan guru reguler.- Sebagai contoh, jikaanak-anak menuniukiu., *irulah membaca, guru sumberdihalankal bertanggung jawab secara penuh untik membantumereka dalam belajar membaca.

Sindelar and Deno (1,g7g) meringkas hasil tujuh belasinvestigasi program ruang sumber dan efekny" p"J;;restasibelajar akademik dan pirkembangan personar-sosial anak

,.. Dul-r^ program-program yang lainnya, guru sumberdiharapkan menjadi pengg:anti (zuplemen) guru reguler. Dalamkasusyang demikian, guru sumberharus menentukan tugas_tugasdan subjek siswa bertebututran khusus yang mem,iki gangguandi kelas reguler dan membantu siswa berkebutuhan khuius untukmemecahkan masalah di ruang sumber, dengan harapan bahwamereka dapat bertahan di keralregurer bersaira teman-temannyayang normal.

. .Dalam program sekolah menengah, guru sumberberkonse-ntrasi pada keterampilan dasar seperti membaca,matematika, dan yang lain. Mereka mendampii 6 gr" regulerdengan membanfu siswa dengan tugas-tugas seperti ,mu sainsdan ilmu sosial' Guru sumb"r r.urrg;iurkan siswa berkebutuhankhusus agar mem,iki keterampiian'be rajar, *ir"gs" *ereka
.drlyp-Iln dapat mengatasinya kesulit"r,r,yu r"iiiri- dalambelajar di kelas.

Menurut Rust and M,rer (1g7g) menguji keefektifan program
l"rg sumber dengan mengetes 152 siswa daram keras i sampai5 yang memiliki masarah 6erajar. separuhnya ditempatkan disebuah ruang sumber, sementara yang rain diiumpaikuir ai t"t",
Sguler' Hasilnya menunjukkur, bu-h*"" 

"nak-anak 
yang menerimalayanan !i ruang sumbei prestasi yang diperotut*y""b"rkorerasi

secara signifikan dengan mereki yang dirr,urrtkan di kelasreguler.
ke arah program Pendidikan inklusi, pro-

part-time atauprogram modifikasi menjadi Iebih

mengalami tan
anak berkebutuhan

khusus

60

Penga turan ini dapat menYertakan
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tempat dan rasio guru - siswa dalam
pendidikan khusus yang kecil. Guru pendidikan

harus melatih siswa berkebutuhan khusus untuk
tanggung jawab atas tugas yang dibebankan-

integrasi, guru khusus
melakukan

sebagai
kebutuhan belajar siswa.

(prescription)
penentuan shategi pembelajarary metode dan materi yang

memodifikasi perilaku. Remidi (remediation)
konsekuensi dari dua proses ini; sungguh pun tujuan

realis mungkin sulit untuk dicapai.

pengajaran berbasis asesmen tidak menekankan
hasil diagnosis untuk merancang program jangka

engulangan asesmen dan

Bagi siswa berLoh,,+..L-_ r

:::$"o ;";;#!,:":ml*:l' diharapkan da pa t ak ti fmaupun guru kh
ta n ssun g lu *u i 

- 

r' " l 
s' s I wa';:iil 

"tfr: ?tl rt*:ff:l
penempa-tan,,,*ll1lffiT#:l' ilf" "o-l Buru ri,,,,. l* uharus dipikirkan I
programintes,,si'r"#:f lfiTll5f,:lt}'iff fff*""l,,f*]

1) Menilai situasi berbagai faktorpendidikan 
. 
kh ;; T;;fi:::,:,:m keras regurer. G uru

;',U*fi :ebutuhand'*';:i:f 'riJ::?*:ffi ,*:T
p;iil#,"TiHHi,::[T1',,u?*materi]*'"-.guro,.,-
De miki an, 

"i".'i" r"T :":, l1-i:Tb."'i pekerja a n ru mur,.
harus o,""."i,lllererampiran sosiar d; ;kil;,1 Lrr *

2) 

,ffi:1!fl:"ii"'filil:ji'r b:\"ru dan terampir
khusus r,u."r-. *lrJ;:T.:: ,r,ysi ketas resurer, suru

fft[:: 
#i H il :i ::fl I#, ff ; ";*rfJ"T..#f,T

52 melainkan proses p

63

!

Mengidentifikasi lingkup kesulitan siswa berkebutuhan
khusus dalam belajar. Mengutamakan identifikasi potensi
siswa sehingga dapat dicegah kesalahan awal ketika
mengikuti belajar di dalam kelas reguler.

5) Mempersiapkan guru reguler. Guru khusus dan guru
" reguler mendiskusikan kekuatan dan kelemahan siswa ber-

yang berhasil diterapkan, serta materi yang dapat
meningkatkan peluang untuk transisi. Kesesuaian
rancangan dalam layanan dan aktivitas konsultasi dapat
memainkan peran penting dalam pencapaian sasaran ini.



Asesmen

pembelajaran (Learner
siklus sebagai berikut:

Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

, -1.985), yang digambarkan dalam bentuk

Evaluasi

Strategi Pcmbclejaran Anak Bcrkcbutuhan Khusus

ada pendekatan, materi, alat, Permaian, atau Penemuansendiri menentukan keberhasilan atau kegagalan pada
Pengaiaran. Elemen yang paling pokok dalam pembelajaran
guru dan yang terakhir adalah keefektifan guru merupakan
yang paling kritis dalam menentukan keberhasilan siswa
belajar.

Evaluasi

aluasi program diselenggarakan untuk asesmen dan
program pendidikan. Demikian juga evaluasi secara,dapat digunakan oleh pendidik untuk merumuskan

program. Evaluasi tipe ini memerlukan partisipasi berbagai
staf multidisiplin yang terlibat dalam implementasi.

Pengajaran berbasis asesmen secara isensial sebuah sikap yangmenghe^daki bahwa praktek pemberajaran harus didasarkan
pada hasil evaluasi siswa. Menurut Edward A. polloway (19gg),ada-5-prinsip pengajaran yang efektif berkaitan i"ng"n
pembelajaran berbasi, ur"r-"r, di- antaranya:

1) Fleksibel. Tidak semua siswa dapat belajar dengan
berbagai metode, dan tidak ada injivid,.r bjuyar hanya
dengan satu metode. Untuk mempertemukan kebufuhan
individu, guru harus mencoba menggunakan pendekatan
dan materi pengajaran yang berbeda, ian harus
menentukar, riurr ru'to p,ihan ying din,ai paling efektif.

2) Variasi; Dalam periode pembelajaran individual,
pengajaran harus merefleksikan ragam metode
pembelajaran. perubahian terkadang diperlukan untuk
memelihara minat siswa belajar.

3) Motivasi; Bila dikaitkan dengan masarah yang dialami
siswa,.maka maka ha.rs ada"alasan belajar. n?.[,rurrr,
secara instrinsik, terkadang tidak menumbuhkan motivasi,
maka penguatan yang lain harus ditemukan.

4) Struktur. Guru harus mengajar secara rutin dan
terstruktur sehingga diperoleh corak program pengajaran
yang bermakna. ,

5) Berhasil. penyediaarl bagi setiap siswa dengan
kelengkapan untuk berhasif adalah ialah satu ramuan
yang paling berharga dalam intervensi program yang
efektif.

Perencanaan.
pendidikan
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MANAJDMEN KETAS

iklim yang positif dalam ruang kelas sebagai faktor
yang penting. Dalam hal ini, untuk menciptakan,
yang kondusif untuk menggambarkan ruang kelas

harus dirancang dengan penyediaan fasilitas belajar

Ruang kelas yang efektif harus tersedia fasilitas

audiovisual yang dapat memban tu proses pembelajaran

efektif dan efisien, adanya area yang mendorong Para
lin persahabatan dan berbagi pengalaman atau

merancanS
memahami

kebutuhan para siswa yang diajar.

67
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UntukmerStralegiPembelajaranAnakBerkebutuhanKhusus
tidaklah *rdut 

u."ang lingkungan ruang kelas yang kondusif
ke,as yans #,'#fl::il liffiiffiu,11,*t *il:untuk berinteraksi, merakuku., aiit*i, dan #il;i"" aktivitasbelajar' untuk itu, ruang kelas henJaknya diJi"'i* ,r.,n karpet,

ti::iffi :,1ili":;i.:#'*i"1il,ilg,;;;;;'I,,ur,,,,,,r
bahkan"rJ*;Jr*i'6;;);fi 

;:.1?1#j:.ffi111#,:1ff :;
;:ff 'ff# uff lfj""uu"' " u''if kel a s r;;r-;;;uka ba gi

Tidak semua
menguntunskan fiXii:H#11t",u'"s dengan tipe vans sama
keras"terbukl-,,""sro"u"u",ip,l;f 3#:[fi:r,th:ml:tetapi sebagian *il 

l*g,"',' ;"";L mengatami kesutitan. OIehkarena itu, Iingkr.,grr, .r"r,g'i;r"r. yoig;;i-il"o"u"r"drrancang dengan 
{"q"* yu.g"*rt *t r, }r,_Jg".iu." siswamerasa termotivasi belajar.

Bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan bimbingan
ffi:if;l,.TH:ff fffix,l * 1o1ma, Bagaimana pun
mengontrol dirinya sendiri dalam ritu,ll,T1"it 

menangani dan
Kenyataan i"i r"l*pukan perans"r," 

ut' yang kurang tershuktur.
pensintegrasian siswa uerrceuutr,rrrantr[t:":,:11 

i:lfl 'JIilI]
i""1111"11#ffi ,Tfff Hi:"*{}*,r,u,,a'"u,vu:'fre,,y"aia-Iingkungany",,gpuri,,;;,k;;ili*:l:l,#f, 

.,lffi l,,:ilI,lkhusus' Lingkungan pendidikan h"*r-rr*us dan menyesuaikanberbagai kebutuhan siswa u".tuiri,rhan khusus, dair mereka
l:ffif;:,tkan perubah* d;;;; tumbuh au,, i".ru*u",,g
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Gray (1925) dan Reeves (19g9) sebagaimana dikutip polloway

69
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(1993) mengidentifikasi beberapa pertimbangan dalam
dan mengorganisasi lingkungan pendidikan.

Human scale. Seting fisik harus mencukupi kebutuhan dan
harus cocok dengan anak. |ika kursi, meja dan laci terlalu
besar atau terlalu kecil akan membuat anak gelisah dan
kemudian siswa akan merasa tidak puas.

Personal territory, baik siswa maupun guru masing-masing
memiliki kepribadian yang serupa di mana mereka dapat
menyimpan masalah pribadi lepas dari tekanan
kelompoknya

riation. Suatu

atau kelompok

4. Manipulability and flexibility. Pola-pola penggunaan

I
I

;,:.5. Barrier-free, Lingkungan kelas harus dapat mengakomo-
r : dasi siswa yang berkebutuhan khusus seperti kelainan

;t:,, ; 
I

1:-,'' Pengaturan ruang kelas meliputi usaha penataan dan
lebersihan fasilitas dalam kelas seperti kebersihan lantai, jendela,
meja, kursi dan peralatan lain yang ada dalam kelas sehingga
memberikan kecocokan bagi siswa masuk dalam ruang kelas itu.
Setiap guru kelas harus membuat jadual kegiatan pengaturan dan
kebersihan ruang kelas baik secara individu maupun kelompok
kecil. Pengaturan ruang kelas hendaknya menyediakan ruang
sumber guna melayani siswa berkebutuhan khusus dan ruang
kerja kelompok dalam seting integrasi.



Menurut Mercer & Mercer (1989), dalam pengaturan ruang
kelas, guru harus terlebih dahulu menggambar sketsa perencanaan
penggunaan lantai ruang. Peralatan utama seperti bangku, kursi,
meja merupakan dimensi yang harus ditata. Ruang kelas
hendaknya menyediakan ruang untuk pengajaran kelompok besar
dan kelompok kecil, kursi kerja, ruang time out,dan tempit dimana
para siswa dapat bekerja di mejanya.

Stralegi Pembelajaran Anak Bskcbutuhan /Jrusus

Untuk ruang sumber, masalah lingkungan fisik juga penting
untuk diperhatikan. Kunci utamanya adalah ruang yang dapat
digunakan untuk mengurus apa yang dapat dipenuhi sehubungan

tutan (1e86)
secara

-8es p dan

2. Pengelompokan

Diskusi bagaimana pengelompokan yang terbaik untuk
pengajaran harus dialamatkan perhatiannya pada individualisasi.
Para pakar pendidikan khusus memandang penting individualisasi
dalam pengajaran. Dalam banyak kasus dalam menyesuaikan
layanan khusus memiliki asumsi bahwa pengajaran harus
dicocokkan dengan kebutuhan khusus individu-individu.
Kebutuhan program pendidikan individual (ppl) dalam pL 94 _
142 menggaris bawahi ketentuan ini. Individuarisasi merujuk pada
pengajaran yang sesuai dengan individu.

3. Perencanaan Pengajaran

Aspek utama ketiga dari organisasi kelas dan manajemen yang
hendak memperoleh perhatian adalah pengembangan pe-
rencanaan pengajaran dan satuan kegiatan harian. pentingnya
penyusunan skedul secara cermat dalam kontek organisasi kelas
sangat ditekankan. Dengan perencanaan yang menarik, kreatif,
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secara menyeluruhi guru akan dapat mengembang_
pendidikan dengan baik.

Nama siswa : Danang

Sasaran belajar

Material

Metode persentasi

: ]angka panjang j Siswa akan dapat
menyebutkan secara lisan seluruh nama-
nama warna . dasar dan warna
kombinasi (Contoh: "apa warna ini?").

pembelajaran
: Siswa akan dapat mewarnai objek

dengan tepat (kuning, merah).

: Cangkir merah, cangkir kuning, jagung
brondong warna-warni.

Tempatkan cangkir merah dan cangkir
kuning lalu taruh di depan sisWa.
Tempatkan brondong jagung per biji ke
dalam cangkir (misalnya jagung warna
kuning), lalu katakan dalam cangkir ini
terdapat brondong jagung warna apa?
Ketika anak mengambil cangkir kuning,
anak-anak disuruh mengisinya dengan
brondong jagung kuning. ]ika tidak
benar, katakan bahwa "itu bukan



Evaluasi
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brondong jagung kuning", dan ulangi
proses ini sampai anak betul-betul dapat
melakukan pilihan, sehingga anak-anak
akhirnya dapat membeda-bedakan
warna. Gunakan alternatif lain secara
variatif untuk pengajaran pengenalan
warna pada anak-anak.

: Kriteria yang dicapai ...."h,
Kebutuhan yang diproyeksikan?
Bagaimana reaksi siswa terhadap
pelajaran.

4. Perencanaan Kurikuler

Pelajaran membaca dan berhitung merupakan mata pelajaran
yang memerlukan pengajaran yang langsung, intensif dan indi-
vidual. Waktu yang dibutuhkan untuk pelajaran ini lebih banyak
daripada pelajaran lain yaitu dengan menyediakan waktu sekitar
50 sampai 70 menit per hari di kelas itu.

a. Membaca

Dalam kasus ini dicontohkan satu kelas terdapat 72 siswa, di
mana kelas diatur aplikasi kelas reguler dan aplikasi program
ruang sumber. Dalam kelas dibagi menjadi tiga kelompok,
dengan diberi label kelompok A, kelompok B, dan kelompok
C. Dasar pengelompokan ini adalah untuk memudahkan guru
dalam memberikan layanan pengajaran untuk level-level
tertentu dan jenis kesulitan tertentu, dan siswa tidak menjadi
rendah diri karena bersama siswa selevelnya. Setiap kelompok
bertemu dengan guru selama 20 menit dari 70 menit yang
dipakai untuk kegiatan belajar-mengajar.

Kelompok A adalah kelompok belajar membaca awal. Selama

72 73
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menit kelompok ini bertemu guru untuk pengajaran analisis
konsonan awal. Dalam pengajaran konsonan awal

t dilakukan berbagai cara,
lembaga, dan

tkan suara dan
:i l;i

udian guru
i:r l:i

diikuti oleh

siswa dan
yang isi dan

ini. Setiap tugas harus merefleksikan keterampilan yang
sebelumnya.

lembaran kerja siswa, kemudian akan rnendiskusikannya
tugas yang akan diberikan selanjutnya. Mengecek

aan siswa dan memberikan banfuan khusus pada
yang bermasalah membaca. Untuk kelompok yang lain

kesulitan membaca tertentu
waktu di atas dengan sistem

fonetik
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b. Matematika

Selama 10 menit awal, kelompok A menerima lembar kerja
untuk membantu memelihara keterampilan matematika yang
ditemukan sebelumnya, lembar kerja yang cukup pendek
mencakup 2 digit pengurangan tanpa pengelompokan iembali.
Aktivitas ini merupakan tinjauan ulang, berisi pengetahuan atau
keterampilan yang familier. Pada 10 menit terakhir, guru bemutar
ke seluruh kelas, mengecek pekerjaan di tempat duduk dan
membantu siswa-siswa dalam kelompok yang mengalami kesulitan
dalam memulai tugas-tugasnya.

Selama L0 menit ke depan, kelompok A (kelompok baru)
bertemu guru untuk mulai pelajaran. waktu ini dibagi menjadi
dua yaitu waktu untuk proses ilustrasi guru dan waktu untuk
siswa mempraktekkan pada papan tulis atau lembar kertasnya.
Pada 1,0 menit terakhir siswa-siswa dalam Kelompok A telah
memiliki kelengkapan untuk bekerja secara mandiri terhadap
berbagai masalah yang mereka telah kuasai selama pengajaran
kelompok. Kerja individu bermanfaat dalam pengaturan tugas-
tugas untuk setiap siswa. Kira-kira 15 menit latihan disediakan
untuk kelompok A. untuk 5 menit awal ketika mereka meniulai

S trategi p embclajaran Anak Bcrkeb utuhan Khusus

ya dan untuk L0 menit kemudian kelompok dapat
konsultasi dan asistensi.

mengevaluasi pelajaran unfuk perencanaan yang akan
I ,.i ri:i;:t , rtil ii"; "jiijr,ltilli :. .';:1;tl.i,,ri;, i i i :; iiilr,: t*,

ktu dari pukul 11.45 sa 12.00 setelah pelajaran
adalah waktu yang idialdan persiapan makan

pelajaran cerita. Kebutuhan cerita yang dipilih
melengkapi waktu 15 menig tetapi cerita ini dipilih

yang dapa t berbentuk cerita berseri. Cerita
seperti "Cerita Cerita Bandung

Cerita Pleting

yang kreatif dapat mengadopsi cerita-cerita lama ke
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siswa-siswa yang lebih dewasa untuk mengkonstruksi cerita

secara bersama.

d. Pengembangan Bahasa

Kecocokan fokus selama waktu makan siang (dari pukul 12'30

sampai 13.30) dapat dipisah atau diintegrasikan program latihan

bahasa tertulis danbahasa oral, tergantung pada kebutuhanbelajar

siswa. Pengajaran bahasa percakapan adalah salah satu area

pengajaran yang sangat kritik untuk banyak siswa yang

L"rt""tuir,un (disaile). 11at ini akan dibicarakan tersendiri dalam

bab berikutnya. Begitu juga latihan menulis dapat diajarkan pada

tiga bidang yaitu (1) 
^"rr,rlit 

tangary (2) mengeja, dan (3) ekspresi

teitulis akan dibicarakan pada bab selanjutnya'

e. Pendidikan Gerak

Pada pukul 13.30 - 1'4.00 dapat dirancang untuk pendidikan

gerak (jasmani). Psrdidikan 89rak ini bersifat gerak Penyegaran

i-*t memulihkan ketegangan otot-otot karena telah beriam-iam

anak duduk berpikir dan melakukan aktivitas belajar. Domain

kurikuler ini meminta keterampilan guru untuk mengembangkan

gerak kasar (3ross motor), gerak fisik, dan kebugaran kesehatan'

t. KelengkaPan tadwal

Penjadualan ini mengikuti pola sekolah harian penuh (fullday

school).iagi sekolah yang menyelenggarakan setengah hari belaiar

dapat mengatur pet laauutar,nya, namun tetap berprinsip tidak

*"r,gr.ur,g"i lumtah i"^ yut g disediakan untuk masing-masing

pelajaran atau substansi pelajaran'

Untuk membuat jadual harian secara lengkap' maka ada

beberapa hal yang hendak dipertimbangkan' Polloway dan Patton

(1993) menyututu., bahwa Suru-guru hendaknya menyeleksi

berbagai subtansi pelaiaran menurut kriteria yang berbeda-beda
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anak. Misalnya dalam pelajaran
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rti usia siswa, tingkat pencapaian siswa, kebutuhan
dikan, berbagai sumber yang tersedia, minat dan

guru. Berikut ini contoh jadual kegiatan harian untuk
sekolah.

dan

10.30 istirahat

3.30
4.00

bacaan cerita (oleh guru)
makan siang
pengajaran bahasa lisan dan tulisan
pendidikan gerak
pilihan kurikuler (keterampilan hidup, keterampilan
sosial, ilmu pengetahuan, dll)
latihan tertutup
pembubaran (pulang).

Pembelajaran

walan tidak perlu memusatkan seluruhnya pada
jenis pelajaran yang jamak, melainkan seorang guru

takan berbagai isi pengajaran khusus ke dalam unit
mampu
sekolah
menjual

antisipasi jumlah memiliki
tan dengan siswa-siswanya vidual

tugas atau tanggung jawab menurut dan
memasak, para siswa

E----------;fl

ffi "lff i:T:IitffiTil;L:",f,,fr?'ilffi Tff.:epe*i
r 

"...
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Jadi definisi pembelajaran unit meliputi pemaduan materi dari
beberapa pelajaran ke dalam satu tema. Har ini sama dengan
konsep kurikulum telpadu (Kataoka & patton, 19s9). pengajaran
unit sangat cocok untuk mengajarkan bagaimana pentingnya
masing-masing pelajaran untuk memecahkan satu masalah dalam
kehidupan sehari-hari. Berikut ini diungkapkan oleh polloway dan
Patton (1989) sejumlah aspek khusus yang menjadi pertimb".,gur,
dalam mengkonstruksi pembelajaran unit.

1. Tema unit dan sasaran umum
a. identifikasi tema ciengan jelas
b. pernyataan rasional yang dikaitkan dengan

kebutuhan siswa
c. menyusun sasaran umum yang relevan

2. Sasaran belajar khusus
a. Menyusun sasaran belajar khusus untuk sejumlah

faktor tematik
b. Menyusun sasaran belajar khusus unfuk memperoleh

keterampilan, memelihara kecakapan, dan penyama_
rataan.

3. Area isi terintegrasi
a. mengidentifikasi area kurikuler
b. Secara garis besar bagaimana setiap area akan diatur.

4. Garis besar aktivitas unit
a. mengidentifikasi urutan aktivitas harian (kurang lebih

L0 - 20 sesi).
b. Memastikan bahwa aktivitas-aktivitas itu berkaitan

untuk sasaran unit.

5. Evaluasi
a. Garis besar perencanaan untuk evaluasi unit
b. Secara kliusus dalam istilah capaian pelajar,dan

efektivitas pengajaran
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Sumber dan rujukan
a. mengidentifikasi sumber yang tersedia untuk diguna-

kan siswa dan persiapan pengajaran
b. mempertimbangkanbuku-buku, artikel, materi audio-

.visual, dan para,p€mbicara.

Seleksi Ma Pembel ajaran

pembelajaran merupakan elemen kunci dalam proses

Bagi guru baru hal ini penting untuk
bantuan
butuhkan

daftar
untuk
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isi sesuai dengan kurikulum, sebagai pengayaan pengaiaran,
dan sesuai dengan minat siswa dan guru.

c. Pemesanan

Pemesan materi disesuaikan dengan anggaran yang
disediakan, waktu, dan prosedur pengadaan. Guru harus tahu
materi-materi mana yang harus dipesan berkaitan dengan
pembelajaran seperti buku teks, peralatan pembelaiaran (media
khusus, dan materi lain yang akan digunakan).

d. Penggunaan material

Meskipun banyak materi kurikuler yang dapat digunakan
dalam bentuk di mana materi itu disediakan oleh penerbit,
ini penting untuk dievaluasi apakah materi itu lebih efektif
daripada yang dimodifikasi sendiri oleh guru. Perbedaan
kebutuhan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus Gisabili-
fies) menunfut adanya materi khuSus atau materi umum yang
dimodifikasi.

Lambie (1980) mengidentifikasi seri pertanyaan yang dapat
diajukan untuk menentukan suatu pedoman untuk modifikasi.
Pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut program percepatan,
pengulangan, umpan balik, persentasi terarah, tingkat materi
bahasa, materi yang menarik perhatiary dan urutan keterampilan
atau konsep. Ia iuga menyediakan beberapa petunjuk untuk
membantu perencanaan dan implementasi merubah materi
pengajaran dan tugas. Dalam bagian ini, guru harus menjadi
familier dengan kekuatan dan kelemahan materi dan berbagai
karakteristik pelajar, untuk menentukan apakah ketidaksepadanan
mungkin terjadi. Mereka akan mempertimbangkan perubahan
hanya jika ketidaksepaddnan telah tersusun; mereka akan
mengevaluasi efektivitas perubahan dan mereka akan menj4di
yakin bahwa adanya suplemen merupakan pertukaran dengan
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yang digunakan (sebagai contoh, menuntut serupa dalam
membaca).

materi braille untuk pengajaran keterampilan

Meskipun adanya kolaborasi antara sekolah dan rumah

catatan di sini bahwa keluarga memiliki peran sentral
belajar

Dalam praktek pendidikan, masalah pekerjaan rumah menjadi
ting untuk memotivasi belajar siswa. Pekerjaan rumah

selalu diberikan oleh guru kepada siswa-siswanya untuk
siswa di rumah dan meningkatkan

partisipasi orangtua atau anggota keluarga yang lain dalam
tanggung jawabnya terhadap pendidikan anaknya di sekolah.
Dengan adanya tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah,
mala hal itu dapat menyadarkan

untuk menyelesaikan tugas
menjadi motivasi bel,ajar anak secara teratur.

p pekerjaan rumah, sikap positif saat bekerja dengan
orangtua, kompetensi guru dalam menseting pekerjaan rumah,

'tr tI
dalam

yang positif
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dan kecocokan penggunaan waktu dalam menugasi dan
mengevaluasi pekerjaan rumah. Epstein dan Colleagues (1989)

s

di
guru terhadap khusus,

materi), (3) kecakapan (4)

pemahamannya terhad ap karakteristik siswa
khusus, dan (5) ketersediaan fasilitas pembelajaran

B. Strategi Manajemen Perilaku

: l ll; ''

Banyak teknik untuk membantu terjadinya perubahan
perilaku. Guru harus dapat merefleksi dua kata kunci. Pertama,
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adalahmelalui
'.;.r r i l;,1,1r.1:, r i g'11.i :i.:.ii'l: i i' :' l: ;i: i.' i 

; 
.Jir:-..,.i i:,1,;'

katan
j:! {. .

dengan
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mengamati anak dalam lingkungan yang alami, (4) pengamatan
terstruktur sebagaimana dalam penguatan khusus di mana anak
boleh memilih, dan (4) mencoba ragam penguatan yang lain.

1. Penguat sosial.

Polloway dan Patton (1989) mengemukakan bahwa pujian
adalah penguatan positif yang sangat siap ada pada guru. n,.rjiu.,
adalah salah satu bentuk penguatan yang paling efektif jika
penggunaannya sesuai, bermakna, khusus, dan dilakukan segera.
Penguat sosial dapat digunakan dengan kombinasi pujian
misalnya dengan kontak fisik. Misalnya dengan mengatakan
"Bagus, pekerjaanmu" sambil "memegang punggung anak,,.

2. Penguatan terukur

Penguatan terukur tidak boleh menimbulkan perasaan takut
yang kadang-kadang berkaitan dengan konsep yang tidak logis
pada modifikasi perilaku seperti perilaku penyuapan.
Ditambahkan penguatan terukur untuk program pengajiran
dapat meningkatkan nilai penguat sosial. penguatan terukur
biasanya dalam bentuk makanan, karena dengan makanan ini
menimbulkan perilaku secara instinktif. untuk anak usia dini
fungsi penguatan dengan makanan sering sangat efektif.

Pemberian sejumlah aktivitas pada siswa dapat juga
merupakan penguat positif. sebagai insentif aktivitas perilaku
yang diinginkan, anak-anak dapat berpartisipasi pada aktivitas
berikutnya. Guru harus dapat menandai antara aktivitas positif
yang biasa dilakukan anak pada umurmya seperti halnya makan
siang dan istirahat. untuk menggunakan penguatan aktivitas,
siswa harus menampilkan nilai tambah yang positif.

3. Teknik reduksi perilaku

Pembelajaran yang sukses memerlukan kecakapan untuk
mengelola ruang kelas, yang mana di dalamnya memerlukan
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f resolusi peri]aku bermasalah secara sukses. Rupp (19g3)
;;;mengelompokkan ke dalam tiga tipe teknik yang terbuku erektir
i.runtuk mengurangi gangguan dan perilaku ying-tidak sesuai: (1)
:',prosedur y."lg berkaitan dengan penguatin; (2) prosedur
hukuman dalam bentuk yang beragam, dan (3) prosedur
,penvembuhan.;LJ

:,i:,

,,.. .P""ggunaan strategi reduksi perilaku memerlukan per_
'timbangan teknik yang alami biik untuk kelas maupun
.,llngkungan sekolah. Guru harus menyeleksi berbagai pendekatan
,rinelyut hirarki mulai dengan strategi alternatif yaig pafir,g tidak
teroatas.

.,,' SuU"t"m guru mempertimbangkan urutan yang paling tinggi
'1:*u perilaku yang tidak sesuai f,an sebelum"strJtegi hukuman
diterapkan, perhatian harus diberikan pada urutai peristiwa
'yTtq khusus yang alami dan atau relatif- logik pada pemberian
pdiilaku. Meskipun dalam beberapa tenibaja, p".iluk, ir,i
t"tS..u1U1 sebagai. hukumln, hubungan kognltifnya terhadap
perilaku itu sendiri menimbulkan banyak afiernatii yang lebiir
menarik. Konsekuensi alami terjadi ketika guru "tidak ikut campur
Jangan dalam suatu situasi [etapi menyediakan situasi anak
bdlajar".

G .. nuruman tpuntskment)

ffii,*.Hi*,l::"#l;"fl 1:.ffil?HIH j"*:*#l'":,*:
ffi, ,Iu.lg 

o*li* di lingkungan sosialnya. Untuk itu hukuman dalam
ffi arti pendidikan, tidak boleh bersifat menyakiti, namum harus

B il:ilffi::Ll:':Tl ""l}ffi:titH,: lHi ffi.lih", Iil:
S* r. Upaya.manajemen reduksi perilaku, sebaiknya hukuman

ffi fl :IH-*T:ffi i-;","HXi?i"?"1,i:i:::1:rril#,,ff:l
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yang paling tidak menghambat perkembangan mental siswa. Pro-
gram yang dipilih hendaknya membatasi kebebasan individu
tidak lebih dari kebutuhan untuk menghasilkan perilaku yang
diinginkan. (Braton & Brulle,1983). Penggunaan bentuk hukuman
yang beraneka ragam menuntut guru untuk melakukan
pengumpulan data untuk menunjukkan bahwa teknik hukuman

efektif untuk menghentikan perilaku yang tidak

, r:.:r,it :: I .,.i ;

di sekolah, hukuman merupakan pertunjukan terhadap

kelas, Penggunaan vari3si time-out secara natural hendaknya
didasarkan pada ketersediaan ruang, tipe kepribadian siswa dan
guru.

Gast dan nelson (1977) menyarankan bahwa time-out harus:

a) didahului dengan pernyataan terbuka tentang kapan hal
ini akan digunakan
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tidak dapat menga
bila jalan lain

tidak

melakukan

? Sebaiknya

"pemukulan fisik tidak pernah layak karena
keluarga,

dengan

auh mana
. Lagi pula anak itu lemah, kita tidak pernah

ii.irli:)L{;i

--'',Ftrakik'1.perilaku,anak'sdcara ;indiviiual berbeda.beda.
Kebanyakan'mereka tumbuh dan berajar secara betsarna-sarna,

0 dikombinasi dengan penguatan untuk perilaku yang
' ' bertentangan

, g) konsisten dengan aturan lokal.

8V

ffi

G
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sehingga memungkinkan terjadinya konflik karena adanya
benturan perbedaan kebutuhan dan kesalahpahaman. Secara

umum sumber konflik dapat dibedakan dari lokasi kejadiannya
yaitu terjadi di dalam ruang kelas dan yang terjadi di luar ruang
kelas Yang termasuk di dalam ruang kelas yaitu: 1.) anak-anak
akan menggunakan material yang sama dalam waktu yang sama,

2) anak-anak akan menggunakan tempat yang sama dalam
waktu yang sama, 3) anak-anak ingin mendapatkan perlakuan
istimewa, misalnya harus yang pertama, 4) adanya
kesalahpahaman apa yang mereka katakan atau kerjakan dalam
interaksi sosial. Sedangkan yang termasuk bukan dalam kelas

yaitu: 1) masalah menyolok seperti perlakuan pengabaian,layanan
hukuman, kasus pindahan, atau sakit, 2) perasaan yang tidak
dapat teratasi, misalnya cepat marah, kecemasan (menarik diri),
dan kesedihan yang bukan dikaitkan dengan insiden khusus di
sekolah.

Konflik pada masa anak-anak di sekolah dapat juga
disebabkan oleh perkembangan sosial-emosional yang belum
mencapai kematangan. Perkembangan sosial-emosional anak
sangat dipengaruhi oleh Proses perlakuan atau bimbingan
orangtua/guru terhadap anak dalam mengenalkan berbagai

dalam
individu yang

j

PenSalaman
arah kematangan.

Melalui pergaulan atau interaksi dengan lingkungan sosial,

anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial-

emosional. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial-emosional pida

88

(1) Anak

. Pada

behaaior), yaitu

memenuhi kebutuhan

berin
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usla atau belum

seperti

osial di

I

dirinya.

sosial-emosional

orang lain

mulainampak
dengan teman
Tanda-tanda
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mulai mengetahui aturan-aturan, baik di lingkungan keluarga

maupun dalam lingkungan bermain. (2) Sedikit demi sedikit anak

suaafr mulai tunduk dengan aturan, (3) anak mulai menyadari

hak dan kepentingut otuttg lain, dan (4) Anak mulai dapat

bermain beriama anak-anak lain, atau teman sebaya (peer group)'

Adanya konflik pada anak-anak adalah suatu yang warar

(alamiah), namun bila tidak mendapat Penanganan dapat

menyebabkan perkembangan sosial-emosional anak terganggu'

Kewajaran terjadinya konflik pada usia prasekolah dapat
ditunjukkan oleh karakteristik perkembangannya' Mary
Hohmann dan David Weikart (dalam Betsy rEvant, 2002)

mengungkapkan karakteristik perkembangan anak usia

prasekolah sebagai berikut:

a. Egosentis, mereka menggambarkan dunianya dari sudut

pandang Perasaan dan kebutuhannya sendiri'
b. -Berpikir 

kongkrit, sesuai dengan teori Piaget,(tahap
preoperasional) dimana anak dalam memahami duninya

Lerdasarkan karakteristik yang nampak jelas nyata'secara

fisik.
c. Keterbatasan keterampilan bahasa oerbal' Dengan

keterbatasan bahasa ini, maka anak terkadang mengalami

kesulitan mengungkapkan ide pemecahan konflik dengan

kata-kata.
d. Ekspresi fisik, misalnya anak marah atau frustasi

dituniukkan dalam perilaku memukul atau menghantam'

Anak-anak membutuhkan waktu dan perlu banyak
praktik dalam mengekspresikan emosinya dalam bentuk

selain ekspresi fisik'
e. Mencari kebebasan, mengerjakan sesuatu tanpa

memerlukan bantuan orangtua/orang dewasa juga

merupakan minat yang besar bagi anak-anak' Kebeba$an

perke-mbangannya merupakan pusat pertumbuhannya/

90

akal'sehat

9"1.
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memberikan motivasi yang kuat untuk belajar
keterampilan baru.

f. Berpikir pada waktu orang lain bersama berpikir. Anak
berpikir dengan fokus satu atau dua gagasan dalam waktu
yang sama. Misalnya, anak yang satu ingin main ayun
untuk yang pertama, sementara anak yang lain juga ingir-r
main ayun untuk yang pertama, pada hal mainan ayunan

Bila terjadi konflik atau pertengkaran pada anak-anak, maka
guru sebaiknya bersikap netral dan mengambil peristiwa konflik
lersebqt untuk dapat dikemas sebagai materi pembelajaran yang
akan kita,berikan di kelas.dan bukan hanya diajagkan kepada
mereka yang berkonflik saja.

Pendekatan problem solaing adalah suatu pendekatan yang
luas yang digunakan guru atau orang tua untuk membantu anak-
anak belajar untuk memecahkan sejumlah perbedaan kebutuhan.
Dalam pemecahan masalah, prosesnya terutama terletak dalam
diri anak sendiri. Variabel dari luar hanya berupa instruksi velbal
yang membantu atau membimbing, anak untuk memecahkan
masalah itu" Pendekatan ini didasarkan pada teori konstruktivisme
dimana anak belajar sendiri menemukan konsep solusi pemecahan

demokratis. Jadi, anaklah yang belajar untuk memahami
belajar
secara

'q

secara
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langkah penanganan konflik pada anak_anak,

Kita belajar, belajar realitas, jika motivasi belajar datang
dari dalam.

Anak-anak tidak berbuat jahat, melainkan mereka berbuat
kesalahan.

sehingga masalah dapat dipecahkan dengan baik.

mampu dalam

:r .l i.r

untuk alat

93

Strategi pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

pada masa anak_anak, biasanya belum dapat melakukandiskusi secara kelompok tanpa bantuan orang iu*u* sebagaipenengah. Oleh karena itu, kehadi.ur, grruiapat bertindak
sebagai penengah konflik. Guru sebagai penengah membimbinguntuk menemukan solusi konfrik *"tutri diaiog ai*ur,, u.,utmendiskusikan dan memecahkan perserisihu". ;;;froru, i.,r,penengah menggunakan rangkair-rangkah untuk mlndoronganak-anak mendiskusikan apa yang terjadi dan memperkayapersetujuan tentang bagaimana pemecahar, *urutuiny".

Dengan kedua pendekatan (authorianini dan auoidance), kitacenderung mengurang- cara penyelesaian ko"flii-;;r,fu., .r,"ru-masa se-belumnya, dan tidak membelajarkan ;;k untuk
T"".gulf-"i bagaimana cara menyeresaik a; ko;friln/a- sendiri.Anak tidak terbantu untuk *.r,"*.rkun keterampil* il; dalampemecahan konflik dirinya.

Untuk menemukan suafu alternatif pemecahan konflik, guru
Jrarys mempertimbangkan asumsi dasar tentang bagaimana anakberkembang dan betijar. Betsy Evant (2002) ;"d;-*kan ada

92

L

adalah:
i,,,.i'ti]ii;rt

Pemecahan masalah merupakan konsekuensi logik bagi
anak yang telah membuat kesalahan sosial.
Pemecahan
dan anak.

masalah dapat diperuniukkan bagi orangtua

6) Anak-anak
.ir:;1;l ] i; ", '. r' ' i iii i.i'r:,i ,1i
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dalam problem sokt-

suasana

95

STB{TECI PEMBETAJARAN

Seel dan Richey (tgg4)

teknik

Guru akan cepat mencampuri bila anak merespon dengan
4) 

aqresivitas dan respon yang tidak dapat diterima, atau

irbahaya, dan membantu anak-anak mengembangkan

irategi Yang lebih Positif.

,.tir
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terjadinya pertukaran

menghormati pendapat

tuk

l i lll lrl

96

..Selanjutnya berkaitan 
!1San kemampuan umum strategi :

pembelajaran, Gagne dan Briggs (1,gg2) menyebutkan terdapat .

sembilan urutan kegiatan pembelajaran, y;itu: (1) memberi ,motivasi atau menarik perhatian. (2) menjetustun ,"irur, :

instruksional kepada siswa, (3) mengingatkan to*pJ"*i
prasyarat,(4)memberistimulusdalimLe,.ya;ita,.materi
pelajaran (masalah,.topik, konsep), (S) membe.i;"tu r; belajar
(cara- mempelajari), (6) menimbulkan penampilan siswa, (7)
memberikan umpan balik, (g) menilai keterampitan, aan iejmenyimpulkan.
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d Mac

ning
satu

Para

,':.i1,ijr; ll

.i i.
iil i

berbeda

98

bahwa

99

{! i'i,

'q
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,f
"f

atif diadaptasi dari suasana kerja kelompok
masalah (tugas) bersama.

belajar

namun

bila
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gagasan (ide) kreatif menggambar dengan memulai mendesain
gambar dalam layar komputer, kelompok sedang (2 siswa) ditugasi
melengkapi gambar dengan berbagai clip art, dan untuk satu siswa
yang learning disabilities ditugasi mewarnai gambar tersebut.
Berbeda dengan belajar kolaboratif di mana siswa secara bersama
ikut mengemukakan ide, mengkritik ide, dan melengkapi ide, lalu
secara bersama melakukan aktivitas mengambil ctipirt itau kreasi
gambar masing-masing siswa dan mengolahnya dan mewarani
gambar secara bersama. Dalam hal ini, ada perbedaan yang jelas
di mana kalau dalam belajar kooperatif, siswa yang dianggup lublt
pintar dalam kelompok mendapat tugas darigrru derlg;n tugas
yang lebihberat, sedangkan siswa berkebutuhan khusus mendapat
tugas yang ringan.

Dalam belajar kolaboratif, tidak ada perbedaan tugas untuk
masing-masing individu dalam kelompok, melainkan tugas itu
adalah milik bersama dan diselesaikan secara bersama dan bukan
dikotak-kotak menurut kecakapan belajar siswa. Dengan demikian,
dalam belajar kolaboratif penekanannya bagaimana cara agar siswa
dalam aktivitas belajar kelompok terjadi adanya kerja sama,
interaksi, dan sharing of information.

Keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta yang
berpartisipasi dalam model pembelajaran kolaboratif diilustrasikan
dalam gambar:1.

100
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Pcmbcntt*an
Kclompok Pcmecahan

Masalah
kclompok

Pembelajaran
Kolaboratif
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dalam satu
kclompok

Manajemen
Pcrbcdaan
kclompok

Gambar 1. Model.pembelajaran dalam pembelajaran Kolaboratif.

memiliki keunggulan dengan
Slavin (2004) keunggulan belajar

i

I
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adalah: (1) Belajar kolaboratif memotivasi siswa untuk
melakukannya yang terbaik, (2) belajar kolaboratif memotivasi
siswa untuk membantu siswa yang lain, dan (3) belajar kolaboratif
secara signifikan meningkatkan prestasi siswa.

Gagnon dan Collay (2004) mengungkapkan bahwa ,,Anggota

suatu kelompok akan lebih terbuka daram belajar jika mereka
belajar dengan sejumlah materi atau model untuk menjelaskan
berpikir mereka. Mereka terlibat secara fisik sama halnya dengan
keterlibatan secara mental dan membuat pikiran ,.,"."tu terlihat
siswa lain. Para siswa yang maju lebih menggunakan imaginasi
dan perasaannya daripada melalui bahasanyai'. Irri b"rurti bahwa
dalam belajar kolaboratif memerlukan keterampilan sosial yang
diajar secara proaktif dalam waktu lama dengan mefokuskan
aspek kognitif. Aronson (2001) menegaskan bahwa "d.alambelajar
kolaboratif meningkatkan sikap saling ketergantungan sumber
dan mengakui adanya kontribusi individu. para si"*u harus
belajar dan praktek dengan fasilitas kelompok, mendorong setiap
siswa untuk berpartisipasi,,.

S trategi Pembelaieron Anak Bcrkcbutuhan lhusus

.i i ;.': il

tode kolaboratif merupakan metode di mana s
kecil

Alasan siswa

i

. And Michell,

untuk
dan baru akan

selama suatu episode

r:r:j

diharapkan

melainkan
melalui

Hal ini penting dalam pembelajaran siswa berkebutuhan
khusus, karena pengetahuan awal, kesalahan- konsepsi sering
terjadi, karena adanya sumber dari media dan budaya yang
berbeda-beda. Di antara siswa akan saling melengkapi pengertian
bila diantara mereka berkolaboratif. Memang sering te4adi dalam
peristiwa tertentu, tidak ada anggota kelompok siswa yang

1.02

103
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oleh Paulina Pannen dkk (2001). bahwa belajar kolaboratif yang
berlandaskan konstruktivisme sesungguhnya menggunakai
pengelompokan siswa sebagai cara untuk memotivasi ti4aainyu
pertukaran ide, argumentasi, dan refleksi dari masing-masing
anggota kelompok dalam upaya konstruksi pengetahuan. Atai
dasar pendapat ini, maka dengan belajar kolaboriur, siswa akan
membangun pengetahuannya melalui dialog, saling berbagi
informasi sesama siswa dan guru sehingga sisia aapit
meningkatkan kemampuan mental pada tingkat tinggi.

Metode belajar kolaboratif ini dapat digunakan pada semua
mata pelajaran terutama yang memungkinkan terjadinya sharing
of information di antara siswa didik. Daram belajar tcotaboratif
siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk *ur,"upri
tujuan yang sama. Dalam kegiatan belajar koraboratif- di antara
siswa dalam kelompok kecil bekerja sama menyelesaikan masalah
yang sama, dan bukan secara individual

adalah

104

belajar kooperatif

105
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Variasi ukuran pengelompokan ini tergantung pada bentuk
Penggunaannya. Sebagai contoh, misalnya untuk

belajar dengan pendekatan tutorial lebih baik dikelola

kelompok; (3) Masing-masing siswa bertanggung jawab
tugas yang telah disepakati; (4) Siswa harus belajar dan
keterampilan komunikasi interpersonal, (5) Peran guru

mediator, (5) adanya sharing pengetahuan dan interaksi

trategi Belajar Kooperatif

. Johnson and coauthor

sedikit perbedaan belajar
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1. Untuk membantu perkembangan saling ketergantungan
positif diantara anggota keloompok, tujuan terarah pada
kebutuhan siswa yaitu keberhasilan bersama dari semua
anggota kelompok dan keberhasilan individu.

lain dengan membantu dan mendorong agar supaya
bahwa semua berpartisipasi melakukan tugas

yan9

106

menentukan bagaimana keefektifan mereka bekerja bersama.

S trategi pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

Pasangan

ti. Setelah s

kecakapan dan karakteristik
belajar tradisional pasangan

3. Keanggotaan
personal,

rl

Semua

5. Anggota saling ,tanggung jawab untuk belajar satu

7

8.

'&

1.07
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Mereka belajar materi yang lebih sulit dan untuk menulis laporan
kelompok.

studi ke-2 dengan melibatkan 4 murid, termasuk sejumrah
anak berkebutuhan khusus yang tergolong ringan (mildly handi-
capped). Dalam studi ini membandingkan dua kondisi yaitu irz-
tergroup cooperation 

-dan 
intergroup competation. pada intergroup

cooperation menekankan penempatan bagaimana kelas mencapai
sukses. siswa-siswa diatur untuk belajar materi dan kemudian
meyakini bahwa anggota-anggota lain dalam kelompoknya sama-
sama tahu. setiap hari semua anggota kelas diteliti tuJuannya,
kelas dihadiahi 10 poin. sementara itu kelompok yer,rg lain inter-
group competation dalam penekannva bagaimana kelompok
mencapai sukses dengan skor yang tertinggi. siswa diajar untuk
belajar materi dan kemudian meyakini bahwa semua anggota
kelompok sama-sama mengetahui materi itu. perbedaan antara
dua studi ini bahwa untuk yang pertama, siswa bekerja untuk
keseluruhan kelas, sedangkan yang kedua, mereka bekerja untuk
mereka sendiri.

Johnson and ]ohnson (1980) menggambarkan tiga studi lain
yang dihadapkan dengan belajar kooperatif (cooperatioe learning).
Dalam studi ke-L, Armstrong, Johnson, and Balow (19g1)
membandingkan pengajaran kooperatif dan pengajaran indi-
vidual dalam seni berbahasa untuk anak usia 5 dan 6 tahun,
termasuk di dalamnya ada yang tergolong rearning disabitity.
Hasilnya menunjukkan bahwa siswa berkesuritan belajar (Ieari-
ing disability) jauh lebih sedikit terisolasi dalam kondisi kooperatif
daripada kondisi individualistik. siswa reguler dalam kondisi
kooperatif yang di dalam kelompoknya ada siswa berkesulitan
belajar lebih berharga dan lebih pandai daripada siswa reguler
dalam kondisi individualistik. siswa yang tidak berkelainan
(nonhandicapped studenfs) dalam kondisi kooferauf juga meyakini
bahwa mereka tahu anggota siswa berkesulitan belajar pada

108
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ya lebih baik, lebih sering memilih mereka
merasa bahwa mereka harus lebih sering dibantu, lebih

jika menghendaki mereka pindah dari kelasnya.

dan kompetitif lebih senng
siswa berkesulitan belajar dalam kelompoknya daripada

dalam kondisi individualistik.

yang dilakukan Neviryfohnson, and Johnson (1980)
berbagai kemungkinan kelompok dan indi-

pada penerimaan siswa nonhandicapped terhadap srswa
sebagai teman kelasnya. Fokus penelitian pada murid

satu, ketujuh dan ke sembilan semuanya berprestasi rendah
siswa berkebutuhan khusus. Hasil dari penelitian

bahwa kelompok siswa non-handicapped lebih
menerima siswa berke lainan untuk menjadi teman

pada kondisi pengaturan individual.

Strategi Belajar Mandiri
Kozma, Belle, William dalam Paulina pannin (2001)

sebagai us
kompetensi

aha individu yan8

tersebut, siswa akan mampu mengatasi tantangan baru
ketergantungan pada

akademis"

lain.
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Belajar mandiri tidak sama dengan "pengajaran individu,, (in-
diaidualized instr uction). P ersonalized sy stem of ins trttc tion (kell er ),
C.omputer Assisted" lnstruction, Programmed Instructlon (Skinnerj
merupakan contoh dari pangajaran individu, namun bukan
belajar mandiri. walaupun demikian, sistem pengajaran individu
merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk

Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

ar mandiri siswa.

bahwa

at

,1 1r11il

yang

dan pemberi semangat.
mandiri menunjukkan bahwa
penyeliaan (superoision) dan pengarahan guru yang terus-
menerus/ tetapi siswa juga memiliki kreativitas dan inisiatif sendiri,
serta mampu untuk bekerja sendiri dengan merujuk bimbingan
yang diperolehnya".

110

s$wa
yang

Gagne
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pembelajaran, melainkan hanya sebatas sebagai fasilitator
proses pembelajaran dan sebagai konsultan atas adanya

dipisahkan dengan

onalnya mauPun

srswa

i

Ketidakhadiran guru, tidak adanya pertemuan tatap muka
di kelas, dan ketidakhadiran
bukan merupakan ciri utama dari

111
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(2004) diantaranya yaitu: (1) Independent study plan. Dalam mana
terdapat komitmen antara siswa (siswa) dan guru secara individu
untuk tujuan belajar. Siswa sendiri yang mempersiapkan beberapa
materi yang diperlukan untuk belajar atau suatu tugas; (2) Self
directed study. Dalam mana terdapat persetujuan sasaran-sasaran
khusus tetapi dengan tidak terbatas tergantung pada bagaimana
siswa belajar. (3) Lcarner centeled program. Dalam hal ini sebagian
besar siswa masuk ke dalam area yang sangat luas. Mereka
melakukan aktivitas belajar untuk satu tugas dan bila selesai dapat
pindah ke tugas yang lain. Biasanya hal ini berlangsung pada
sekolah-sekolah yang berorientasi pada latihan pengayaan dan
keterampilan inti yang hendak dikuasai. Sering, aktivitas
demikian ditawarkan sebagai insentif bagi siswa agar belajar
keterampilan inti; (4) Self-pacing. Dalam mana pelajar bekerja
dengan kemampuannya sendiri, tetapi sasaran yang diseting oleh
guru dan dibutuhkan semua siswa. Dalam kasus ini semua siswa
dapat menggunakan materi yang sama untuk memperkaya
sasaran yang sama, hanya tahapan untuk maju diindivualisasi.
(5) Student-determined instruction. Menyediakan penyesuaian bagi
siswa dalam manapun atau semua aspek belajar berikut ini: (a)

menyeleksi sasaran belajar, O) memilih materi, sumber tertentu,
atau latihan yang digunakan, (c) memilih skedul dalam mana
bekerja pada perbedaan subjek akademik yang akan dialokasikan;
(d) melangkah sendiri dalam mempeqkaya setiap sasaran; (e)

mengevaluasi sendiri apakah sasaran telah tercapai; dan (f)
kebebasan untuk satu sasaran kemudian ke yang lain; dan 6)

Computer-adaptkse instruction (CAI). Tujuan dari CAI adalah untuk
memberikan kesempatan bagi setiap siswa memiliki kemampuan
analisis, memiliki alternatif strategi persentasi, dan pengetahuan
database. CAI juga disebut intelligent computer-assisted instruction
(lCAl).ICAI mendorong siswa akselerasi dalam belajar. Biasanya

sistern ini didasarkan pada teknologi yang disebut expert system.

't12
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bekerja sendiri dengan merujuk bimbingan yang diperolehnya,
Tidak banyak bergantung pada bimbingan guru atau orang

(4) Siswa menentukan tujuan belajarnya, merencsiswaan
roses be (5) menggunakan sumber-sumber yang

: keputusan-keputusan, melakukan kegiatan-
yang dipilihnya untuk mencapai tujuan belajarnya, (6)

Untuk dapat membedakan secara jelas antara metode
boratif dan metode belajar mandiri dapat dijelaskan dalam
berikut ini.

Tabel 1.
Perbedaan Metode Pembelajaran Kolaboratif dan

Metode Belajar Mandiri

Jenis Kegiatan Metode Pembelajaran
Kolaboratif

Mctode Pembelajaran
Mandiri

Prosedur Kesepakatan

Pembentukan kelompok
Eksplorasi

Transformasi

Presentasi

Refleksi

Penjabaran tujuan

Penjelasan tugas

Pemberian latihan dan
tugas

Pemberian balikan

Metode Metode proyek, metode
pemecahan masalah

Metode pemberian tugas
terstruktur

Fokus aktivitas Memfokuskan aktivitas
belajar bersama,
kerjasama dalam
kelompok kecil

Memfokuskan kepada
aktivitas belajar individu

EI

n



Penggunaan waktu PBM Sebagian besar waktu
anak untukM digun

ecara

M
di.
se
(o kata kunci

pelajaran

Pengerjaan tugas/praktik
kelompok

Pengerjaan tugas
secara

gerjaan tugas

Penguasaan/prestasi
individu dan kelompok

berdas

Strategi P embelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

D. Tutoring

Istilah futoring secara umum biasanya bercirikan bahwa safu
orang ditugasi mengajar yang lain. Dalam hal ini, sebutan pupil
- tutee dan teacher * tutor adalah siswa. Jadi, siswa dapat berperan
sebagai pengaiar yang disebut sebagai tutor, sedangkan siswa
lain yang diajar disebut tutee. Jika mereka sama-sama usianya,
maka disebut peer tutoring,jika berbeda usia, itu adalah mengacu
sebagai cross-aged tutoring.

't14
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Membiarkan anak bekerja dengan siswa yang mungkin
sama-sama respek menjadi model yang baik

Memfasilitasi sosialisasi antara tutor dan anak

Membantu tutor untuk menemukan informasi pada subjek
yang mereka tutori

Membantu tutor untuk belajar bagaimana mengajar

Menaikkan penghargaan tutor, dan juga siswa yang
nonhandicapped atau handicapped.

Memperoleh ijin orangtua sebelum seting situasi tutor-
ing dengan anaknya, sama halnya dengan tpara tutor dan
anak.

.;;, il1.i1i1]:1 I 1].'.1r'11i'111.11i11r1 !

mendapatkan
memerlukan penjadwalan yang tidak membuat
para tutor absen dari kelasnya sendiri.

d. Menggunakan materi yang sesuai dan mengeset waktu
yang dicadangkan untuk mengajar para tutor. Cooke
(1983) menyatakan bahwa keuntungan siswa meningkat
ketika program peer tutoring sangat terstruktqr, ketika

Sebagian besar waktu
PBM digunakan siswa
untuk belajar,
berdisskusi, praktik
serta mengerjakan tugas-
tugas kelompok

Penyampaian materi
pelajaran

Evaluasi

E{AI'I

ffi,

rc,
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penekannya pada pengulangan, ketika tingkat
Penguasaan diperkaya sebelum melangkah ke tahap
berikutnya, ketika review program disatukan, dan ketika
para tutor menyediakan latihan.

e. Tetap menialin hubungan dengan orang tua tutor dan
tutee. Beberapa orangtua tutor mungkin kritik terhadap
program yang demikian, jika anaknya kehilangan waktu
untuk dirinya sendiri. Orang tua tutee mungkin juga akan

mengkritik jika mereka berpikir anaknya diajar oleh
temannya sendiri daripada seorang profesional.

Cooke, Heron, and Heward (1983) membentuk peer tutoring
selama tiga tahun melalui project yang diselenggarakan di kelas

dasar pada sekolah umum reguler. Para peneliti secara khusus
memfokuskan dengan pengajaran membaca dan matematika.
Dalam monografinya, para ahli menjelaskan bagaomana
menyeleksi kata-kata atau fakta untuk tutee, bagaimana pretesnya,
bagaimana set kriteria, dan bagaimana untuk memasangkan tutor
dan tutee, memasang material, melatih tutor, kartu kemajuan,
monitor para tutur, dan laporan kemajuan. OsgutthorPe,
Eiserman, and Shisler (1985) menyatakan bahwa mildly handi'
capped yang masih muda diajar tutor yang muda, anak
nonhandicapped.Data itu menunjukkan bahwa setelah dua minggu
pase tutoring, tutor berinteraksi lebih sering dengan kelompok
nonhandicapped selama waktu bebas bermain daripada siswa yang
berada dalam kelompok kontrol.
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KOLABOKASI SDKOLATI 'rli.i

a dengan Paraprofesional

sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab
intervasi bagi siswa-siswanya dan mereka harus dapat

program pengajaran individual (PPI) atau program
diindividualisasikan. Pengembangan dan implementasi
hendaknya melibatkan personal lain. t

mengapa paraprofesional harus dilibatkan kerjasama
tugas pelaksanaan progran sekolah karena guru

dapat bekerja secara sendirian dalam melayani pendidikan
a-siswanya secara menyeluruh. |ika terjadi rusaknya

interpersonal antara guru dan siswa, serta orangtua
tidak adanya komunikasi yang efektif atau perencanaan

layanan pendidikan khusus atau yang berkaitan

ffi, Anna Lou Pickett (1986) mendefinisikan paraprofesional
ffibagai berikut. Paraprofesional adalah seseorang (1) memilik yang

ffi"uru alami berjasa dalam pengajaran yaitu membantu melayani

ffi,ara siswa dan atau orang tua mereka; dan ( 2) mereka yang
ffi^ilit i kesanggupan membantu guru atau profesional lain dalam

ffierancang dan implementasi program pendidikan individu (ppl)

ffi"?I iutu lainnya. Dalam definisi tersebut berarti tenaga profesional

ffibliputi guru atau asisten pendidikan, asisten terapist, pekerja

ffi,rr", 
(social worlcer), dokteispesialis, psikolog, pu"irgog, drb.
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dengan program layanan. Ide ini didasarkan pada dugaan bahwa
tim kerja adalah hasil yang diinginkan, dengan tujuan akhir
menjadikan layanan berkualitas terhadap siswa berkebutuhan
khusus.

Tim kerja dalam ruang kelas melibatkan sejumlah profesional
dengan berbagai peran yang berbeda dan saling melengkapi,
walaupun terkadang tumpang tindih tetapi layanan itu terpisah
dan memiliki tujuan yang unik. Profesional yang ingin bekerja
sama dengan paraprofesional lainnya harus berkontribusi dan
mendorong penggunaan pola demokratis dan saling memberi
tanggung jawab.

1. Peran dan Tanggungjawab Anggota Tim

Menurut Leone (1980) model tim mengajar adalah dengan
mulai mendefinisikan peran dan tanggung jawab untuk setiap
anggota tim. Masalah yang besar yang sering terjadi dalam sebuah
kerja tim terletak pada harapan mengenai peran dan tugas masing-
masing. Perair paraprofesional adalah salah satu dukungan dan
bantuan, apakah dalam situasi nainstreaming mendukung inklusi
secara penuh melalui tim, supervisi kelompok kecil, tutorial
individu, dorongan penyesuaian diri yang efektif, atau koordinasi
dengan profesional lain dan para orang tua. (Leone,1980; Semrau,

1979).

Medina (1982) menyatakan bahwa secara garis besar
pembagian peran dan tanggung jawab antara guru dan para
profesional dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
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Membantu merencanakan dan
berbagai aktivitas,/

aktivitas
dan kelas

Membuat alat bantu pembelajaran

sentra belajar Membantu penggandaan atau copy
materi pembelajaran

bila terjadiMenyediakan

dalam jadwal tugas alat

Menilai semua siswa dari segi
kebutuhan secara berkelanjutan

Membantu monitoring dan

Administrasi tes Membantu dengan mencatat dalam

Membanfu dalam menilai tugas, tes,mengumpulkan

materi baru Membantu dengan pengajaran
Ianjutan untuk kelompok kecil atau
individual

kelompok kecil, individu
kelas

sesuai kebutuhan

.manajemen perilaku baik untuk
kelas maupun individu

strategi untuk mengimplementasikanMembantu

Guru

menyelesaikan

Bertanggung jawab untuk semua supervisi

Mendampingin individu atau
kelompok kecil ke lokasi lain dalam
sekolah.

jawab

pengajaran kelompok
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Bertemu dengan orang tua Membantu kontak dengan orangtua
melalui telepon atau dalam bentuk
tertulis :;

Berinisia tif menyelenggarakan
konferensi

Mendampingi guru dalam konferensi
dengan orang tua jika memung-
kinkan

Menentukan jadwal PPI Membantup@

2. Kegiatan Latihan Paraprofesional

syarat untuk meniadi paraprofesional minimal lulusan Di-
ploma-3 perguruan tinggi Iembaga pendidikan tenaga kependi-
dikan. Dan untuk menjadi pelatih paraprofesional adilah mereka
yang minimal memiliki ijasah $L dalam bidang pendidikan khusus.

, Program-program latihan formal bagi paraprofesionil dalam
bidang pendidikan khusus di antaranya rer,uuititasi, layanan
pendidikan khusus anak, layanan pgrkembangan 

"rrui, 
du.,

berbagai pengalaman pendidikan yang relevan. Komunitas
kampus sebagai lembaga pendidikan profesional merupakan
lembaga yang mendapat kepercayaan untuk mengeluirkan
sertifikat dan program latihan ini.

.,Ada beberapa pertimbangan penting berkaitan dengan pro-
Bram latihan keprofesionalan ini. pertama, pebelajarlewasa

120
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dengan pebelajar muda. Kebutuhan pebelajar dewasa
belajar didasarkan pada kebutuhan hidup yang aktual.

belajar bagi orang dewasa tertuju pada tugas-tugas yang

latihan personal harus sesuai kehidupan orang dewasa

kepufusan
bagi staf paraprofesional harus mengikuti prinsip-prinsip

yang efektif ke dalam program siswa seperti: pra-
rasional, keterampilan atau tugas apa yang harus
modeling, praktek, dan umpan balik.

Kerjasama Guru Pendidikan Khusus dengan Guru Reguler

saran unfuk memperkenal-
aan hubungan kolaborasi

guru reguler dan guru khusus. Banyak strategi yang dapat
melalui interaksi antara pasangan atau kelompok

rofesio berapa bantuan untuk memanfaatkan
orangtua - profesional.

integrasi. Ada dua hal yang dapat dipertimbangkan
agar kemi traan antara guru dan guru khusus lebih kritis: (1)
mendorong orang tua dan paraprofesional dapat bekerja merayani
siswa-siswa yang disabilities dalam inkulsi penuh. (2) inisiatif
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Idol
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reguler

C. Imp

' i ;!il.t?:,:.
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berikut ini dapat membantu dalam imprementasi kolaborasi
lanjutan.

1) Nasehat lebih baik diterima ketika diminta daripada
dipaksakan.

2) penting penasehat,
aPa yang

tanpa meminta
1e86).

dalam
minat dan

it bentuk nasehat
yang berkaitan dengan

untuk
PenSem-

Dalam

*,

.' llil ':i i,i :' lr 'i

MEDIA

','..,'.

berbagai

guru. :

r'i ;;.':' I ",tr,i.j. 
(:rii i 1i;.1 t' i.11

dan mencetak

i:. n , l, .: llt i'; , I lt,:.,i . iir:i f...
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3)

4)

komihen.

''" ,},

Enam langkah yang diambil dari projek RETOOL the Council
for Exceptional children, dapat membantu dalam proses pemecahan
masalah dan dapat menyediakan kerangka lerja bagi asisten
kolaboratif. Langkah ini meliputi (1) identifikasi maialah, (2)
memunculkan solusi potensial, (3) melakukan evaluasi solusi, (4)
seleksi solusi yang dapat diterima, (5) implementasi solusi, dan (6)
evaluasi solusi terseleksi. Yang paling penting dalam tahap ini
untuk mengkolaborasikan guru agar mereka dengan k-e.a-
kapannya dapat meneruskan kepada teman sejawat.

Komputer untuk Pembelajaran l
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secara langsung tergantung bagaimana mereka menggunakan-
nya". Hal yang sama juga diungkapkan Craft (2003) bahwa
"Banyak permainan (games) yang cocok dengan komputer,
aktivitas pembelajaran yang berbeda di mana anak-anak dapat
melihat tingkat keberhasilan mereka sendiri, terutama pJau
kecakapan dasar, seperti kecakapan membaca, atau bahkan dalam
menggunakan keyboard, dan berbagai jenis investigasi buka-tutup,
semua merupakan jalan di mana kreativitas anak dapat
dikembangkan oleh komputer".

Bahkan Semiawan (2002) juga mengungkapkan pentingnya
belajar komputer untuk meningkatkan perkembangan inteligensi.
Beliau menyatakan bahwa "dalam penggunaan komputer secara
inteligen, secara reciprocal (timbal balik) pada komputer me.ran-
force perkemb;mgal inteligensi karena memenuhi rasa ingin tahu
manusia (curiosity, adalah sifat khas manusia), dan kecepatan,
kecermatan, keterkinian informasi dapat diperoleh melalui
komputer. Dengan demikian, terjadi p".giyuur iungsi otak, yang
pada gilirannya meningkatkan produksi sel neuroglial, yaitu sel
khusus yang mengelilingi sel neuroo sehingga menambah aktivitas
sel neuron".

Atas dasar ini, maka dalam pembelajaran komputer, sebaiknya
seorang guru tidak mendudukkan seorang anak sendirian pada
sebuah komputer untuk latihan. Hal ini memperkuat pernyataan
Dodge dan Colker (2001) yang menyatakan bahwa 'jika seorang
guru mempunyai dua anak bekerja secara bersama pada sebuah
program komputer yang mendorong mereka melakukan ekplorasi
terbuka, pengalaman yang lebih menyenangkan dapat menjadi
sesuai dan mendapat penghargaan. Ini berarti bahwa komputer
menawarkan ragam dalam pengalaman belajar bagi siswa di
sekolah.

.-Sir*u berkebutuhan khusus sebagaimana siswa lainnya
memiliki gaya belajar yang berbeda dan banyak pilihan.

126
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Pembelajaran komputer memberikan peruang bagi siswa-siswa

fi :*'If "rff t"sjlt"',"f1il''ersprJrasi,'au^-uu,r.uu,i.
kebutuhan iniiviiuat anak. 

sarkan pentahapan dan

*",]J?litn3;9:l"huan suru dalam bermain komputer
d a,ani ;;;c;d#LJj":: #:* fi ffi 

,[ll: 
Tr.: ?,::;memahami be tapa pen.i." g_"i: ;, 

"if,"mu"r ";;;;X k""rp,llr, . o tuguru akan berusaha untuk iur"r.i",
men gu s aha k an k er ensG ;-il;r "ll St i1"; 

":"}[L:H :#ware dan shategi o:1;:"j14'r*It gutif dan 
^"r,'u.,. Har inisesuai dengan p:id1p;t oJag3 iu.. c;l#i;bll ,ur,,menyatakan bahwa ,,adl 

dua h;i;*g dapat *u*uu-.,i, g,.r.,.,untuk mengajar keteramp,a" u".*l* komputer, yaitu mem,ihperangkat runak (softwaril y*g-";';; bagi anak aJ., r*.aoro.gsetiap anak dalam area komp"'* 
"""t bekerja secara inovatifl,.

men

pemula, untuk
dalam
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Lebih lanjut mereka juga menyatakan bahwa "anak-anak akan
lebih suka hal yang memberi manfaat dalam bermain komputer
jika,guru menseting sasaran belajar yang menantang minat dan
tingkat perkembangannya. Dengan penuh pertimbangan
kebutuhan setiap anak dalam program ini, guru dapat membantu
perkembangan anak dalam berbagai cara.

Ada beberapa pertimbangan untuk memilih software mana
yang cocok bagi anak-anak sesuai dengan pendapat Dodge dan
Cokler (2001) yaitu: (7) kecocokan usia. Agar sesuai dengan
perkembangan, software harus cocok dengan tingkat keterampilan
yang dimiliki anak. Beberapa software yang dipasarkan untuk anak
prasekolah meminta kecakapan kognitif, kemampuan berpikir
abstrak, yang di luar tingkat perkembangan pada kelompok usia;
(2) Kontrol anak. Mencari software yang anak-anak dapat gunakan
secara bebas. (sejumlah program disediakan bagi anak-anak untuk
dapat memilih softutare yang terstruktur yang lebih tinggi. Pro-
gram yang baik mendorong anak-anak untuk melompat,
memutuskan aktivitas yang akan dilakukan, dan mmjelajah secara
bebas; (3) Membuka dan mengalchiri. Software yang baik akan secara
aktif melibatkan anak-anak dalam penjelajahan. Tujuan bermain
komputer bagi anak-anak untuk belajar dari proses sampai kepada
produk atau jawaban yang benar. Produk software yang cocok
bagi anak adalah software yang memberikan kesempatan kepada
anak untuk menjadi kreatif dan memecahkan masalah (soloe
problem); (4) Multisensory learning. Program yang baik untuk pola
variasi belajar anak-anak dan melibatkan anak-anak untuk
manipulasi "objek" dua dimensi dan untuk menerima tanda dan
balikan kedua visual dan audito ri, y a1bs, fl e xib ility. Dalam kelomp ok
anak prasekolah akan ditemukan tingkatan perkembangan,
sejumlah produk software dapat diatur secara variasi menurut
tingkat kesulitan dan untuk mengontrol corak sesuai tingkat
kecbpatan program dan tingkatan suara. (5) Empowerment
(penguasaan). Program software yang efektif menciptakan
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ngan belajar yang "no failure", sehingga semua anak
kesuksesan. Dengan sejumlah pertimbangan di atas,

jika guru dapat mempertimbangkan software seperti yang
di atas, guru akan dapat meyakini bahwa program

sesuai dan pantas untuk dikembangkan dalam
di kelas.

dan Cokler (2001) mengidentifikasi dua belas item
dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyeleksi
re yang cocok dengan perkembangan anak, diantaranya

(1) program memiliki pendekatan dan isi ketepatan usia,
anak dapat menggunakan secara bebas, (3) anak dapat

langkah untuk bergerak melalui program, (4) anak
t keluar program sewaktu-waktu, (5) Balikan menggunakan

grafik atau suara dan dapat diindividualisasikan, (6) isi
balikan bebas PenylmPanga

dikemudikan,
n (bias-free), (7) program

rcon yanS (8) instruksi harus jelas dan

Pertimbangan lain dalam pemilihan softutare, selain di atas
adalah hal-hal yang berpengaruh kepada pilihan guru sendiri,
keterampilan menggunakan keyboard, senfuhan bantalan, mouse,
atau sentuhan layar. Pertimtangan kritis dalam seleksi software
adalah bagaimana mencapai sasaran dan fujuan kurikulum. Ingat
bahwa perbedaan program software memiliki tujuan yang berbeda.
Sejumlah program software yang diharapkan adalah memberi
keleluasaan anak untuk menjelajah secara terbuka atau bebas.
Hal-hal lain yang penting dipertimbangkan adalah menyediakan
perlengkapan yang mendorong proses kreatif dan membantu
anak menemukan konsep dan keterampilan khusus.

T

I
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B. Pengajaran Berbasis Komputer untuk siswa Berkebutuhan
Khusus

mengenai manfaat CBI. Dalam kasus ini pengajaran berbasis
komputer dinilai sukses.

Strategi P embelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

tuk dipahami bagaimana CBI sesuai pada setiap

(Acquisit

atau

i ;,i ,,.,,, ,

stmu-
y&

kurang
konsep, dan

inikedalam singleprogram.Halini bukan hal yang luar

ini, hu

atau

Program.
ProSram tutorial mencoba untuk

pengajaran langsungmenyediakan
dan keterampilan baru. contoh, software tutorial

efektif hendaknya:

130

lah ketika kompu
hal ini meminta respon, keterampilan yang diajarkan.

ada batas jumlah infcirmasi,,baru,yang ditampilan unfuk
satu waktu

131
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3. menyediakan ringkasan informasi yang dipelajari
4. menyediakan umpan balik pembetulan
5. menyediakan manaiemen pengawasan kemajuan siswa

melalui tahapan belajar.

Sekarang ini telah banyak software komputer baik dalam
bentuk ragam grafik, formatgame telah tersedia. Salah satu alasan
kenapa grafik dan game adalah untuk mempertahankan
perhatian anak pada layar komputer. Bagaimanapun, memper-
tahankan perhatian anak pada layar belumlah menjami belajar.

2. Kelancara n (fluency)

Paling banyak para peneliti yakin bahwa fluency dalam

3. Pemeliharaan (maintenance)

Untuk memelihara keterampilan akademik siswa hanya perlu
kelengkapan untuk praktek keterampilan yang dipelajari
sebelumnya agar supaya pemeliharaan keterampilan tingkat tinggi

132
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. Secara aktual, media komputer
untuk pemeliharaan

133
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dengan proses kognitif manusia karena, sama dengan manusia,
format penyimpanan adalah nonlinier. (Dede, 7987).

kelas.

1. Tingkat pertama, tingkat interaktif yang sangat rendah.
Siswa bekerja dengan remote control, keypad atau
dikontrol dari vidiodisk player untuk mengakses informasi
yang dibutuhkan.

yang ada
Dengan sedikit yang dipikirkan dan direncanakan, banyak guru
pendidikan khusus menggunakan disk ini sebagai pendukung alat

siswa-siswanya.

i

r . ,,rl i ..rliii..: ,1. ,l

lU

Program.

PDNGDMBANGAN KURIKUTUM

i,il

: i:i :.. 11

Teori Kurikulum

kurikulum secara

Doll (1
semua

ahli untuk membedakan

;: !Ili-rl',r.rit, :rlr .lI::,tIl.:;:

tnya ia
Panduan

3. Tingkat ketiga meminta komputer eksternal untuk
mengontrol vidio player. Komputer, menggunakan
kecocokan sofware, kontrol semua operasi vidio player.
Tingkatan ini sangat mahal untuk tingkatan ketiga, tetapi
sangat fleksibel dan mempertimbangkan sebagian besar
kreativitas dan interaktif.
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Jika kurikulum dikembangkan dengan srswa
berkebutuhan khusus, maka kurikululum yang

ber
khusus ini. Ciri utama kurikulum yang adalah
bahwa kurikulum harus fungsional dalam arti memperhatikan
kebutuhan siswa secara individual. ]adi model kurikulum yang
komprehensif adalah kurikulum yang juga memberi keuntungan
bagi siswa berkebutuhan kh.usus.

kurikulum komperhensif mengacu pada sebuah pro-
dipandu oleh bahwa sisw berada di

dapat
belajar

masa perlu
agar dapat

di mana
harus diatur oleh
as an attitude".

menurut Polloway,

secara rn-

o Konsisten dengan kebutuhan transisional
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Yang menjadi pertanyaan di adalah

yang men

pengalaman
perluasan,

guru dan:s

Ciri pokok dari
Patton, Epstein, &

suatu

Smith

memper-
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1. Model remedial

Epstein, Patton, Pollow4y & Foley, L992)

Pengajaran keterampilan akademik akan berguna meningkat-
kan prestasi akademik dan memungkinkan para siswa mem-
perkaya tingkat keterbacaan. Hanya sedikit yang meragukan
bahwa fokus akademik merupakan komponen yang dibutuhkan
pada kurikulum untuk siswa yang tergolong mildly atau moder-
ately disabled atau mereka yang membutuhkan remedial.

Strategi belajar

l i,,.'i i .
t:,.. ,'

:.

Keterampilan
sosial 

:

Penguasaan
akademik Keterampilan dasar

Latihan pekerjaan (pendidikan
khusus)
Keterampilan hidup

Gambar 1: Model kurikulum (Polloway A. Edward & patton R. James (1991)

' , .i'ii ji ijl'i i l

. r.i_ i.i_t!

i I '.:

:1;, r., , ir;L l-:' I:
lsls
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digunakan

l

:

;r

Yang dikhususkan
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meningkatkan penerimaan sosial siswa berkebutuhan khusus; dan
(3) bahwa model perilaku siswa yang diintegrasikan dalam
kelompok kecil mereka semata-mata melalui 

"frpor". Ilustrasi
Gresham menunjukkan kasus yang kuat ,r.,trk latihan
keterampilan sosial yang sistematik sebigai eremen kunci 

"puf,pengintegrasian.

C. Dukungan Kelas Reguler

Kendati kecenderungan upaya ke arah pengintegrasian
ditingkatkan, namun masih perlu adanya r"ut-" perhatian
terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus. untuk
mengantisipasi adanya kesulitan atau dampak diterimanya nilai
yang jelek bagi siswa berkebutuhan khusus, maka terdapat empat
program yang dapat untuk mengatasi masalah ini. 

r

1. Asistensi tutorial

dapat datang sendiri atau dikirim oleh guru kelas untuk mendapat
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pendidikan khusus di ruang sumber.

dengan media pendidikan
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khusus yang dilakukan oleh

secara

rerc
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pendengaran sebagaimana input yang diterima melalui
penglihatan. Siswa belajar- dari ringsur,gui lingkungan dengan
sejumlah simbol atau gambar yang aupit diguiakari untuk firnt
:trip:.bagi pengayaran individuat."Baji rir*? y;;; ;;"gatami
kesulitan membaca. untuk tugas-tugas yang sifatnyu i"rtrtir';;;;;
menggunakan kartu atau klrtas fecil. Guru menuris kata-kata
yang dibutuhkan atau yang ditanyakan siswa. k;^;;;
menempelkan kartu-kariu tErsebut-pada papan yang terah
disediakan. Sedangkan untuk siswa_siswa yang mengalami
masalah kesulitan matematika_(kesuritan .r*r.,ihrmi proses
perhi tun gan) dapa t disediakan tuu"r hitu";u;;,uk ;;;ud ahan
siswa dalam proses hitungan.

Model kompensatori ini merupakan usaha membanfu siswa
secara mandiri dapat melakukannya sendiri dalam belajarnya.
Dengan demikian, guru dapat menggunakan strategi kom_
pensatori pada dasarnya sebagai kelengkapan untuk t uiitrtum
inti.

3. Strategi belajar

Pendekatan strategi belajar ini menampilkan kesempatan siswa
.untuk belajar tagaimana belajar reb_itr baik daripua" u"tu,u,
keterampilan khusus belajar. Fendekatan ini beigr.,u ,rntrt
orientasi kognitif, menekankan cara,siswa aga, d"upat meng-
gunakan kemampuannya dan pengetahuanriya ,r,irk mem_
peroleh informasi baru. sebagaimina didufir,irikan oleh *einstein
dan Mayer (dalam polloway & puttorr, 1993) bahwa strategi berajar
adalah perilaku. dan pemikiran di mana seorang perajar terdorong
dalam belajar dan itu dimaksudkan untul,,"*p"r,garuhi
terjadinya proses belajar. pendekatan strategi belajar ini rebih
menekan-kan pada peningkatan keberhasilan ii k"lus ,"grler diluar lingkungan pendidikan khusus.

Pengembangan strategi berajar bagi siswa berkebutuhan .

khusus diawali oleh Gordon Allery dan Donard Deshrer (L919).

'742
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o Pencapaian kemampuan membaca di atas keras 3o Kemampuan untuk menghadafiorgur_,rgas yang bersifat

i,fi|.;]i: 
(absrrak),u*u tuiknfu ilng,,, tugas_tugas yang

o Mendemonstrasikan kemampuan intelektual di bawahnormal
Metodologi shategi pembelajaran yang telah dikembang_kan untuk moderk-urikuililGjmbarkan 

oreh E,is danSabornie (1996),yang melipuU defi]an tahap diantaranya:

: ::T,:?rT""'awal 
untuk memperoreh komirmen belajar

2. Menggambarkan strategi tertentu untuk pengajaran3. Model penggunaan strategi4. Mendorong siswa dalam flrif,u., verbal
4. Pembelajaran kooperatif

Pemberajar"" ro:rratif 
-merupakan pendekatan alternatifrelatif baru dalam sistem kelas.*grt". y"rrg-;;;ukungpenyepadanan antara siswa burt eiutuf,""-kf;: ff; siswanormal lainnya O"li:1>e*rr:*n'r*, 

mana keduinya jugas ama -sama berp et u ang _u.,gur 
"mi i..es.i1i tr" ili;;;liri.,rip_prinsip kotaboratif anlara dr; ;;;rer dan guru pendidikankhusus terah dijelaskan p;ilbrrfirr. nu, i.i .rirp untukmengutangi pernyataan bahw;-p;;;;ri"r"i"Xllperatir



Strategi Pembelajaraa Anak Berkebutuhan Khusus

melibatkan sebuah pendekatan tim untuk mendukung siswa yang
dipadukan (siswa berkebutuhan khusus dan siswa normal lainnya).

Struktur model pembelajaran kooperatif dapat diimplementasi-
kan dalam ragam bentuk. Ini penting dengan melibatkan guru
pendidikan khusus untuk dapat bekerjasama dengan guru reguler
untuk beberapa waktu dalam sehari. Wiedmeyer dan Lehman
(1991) memberikan garis besar garirbaran model pembelajaran
kolaboratif, pembelajaran kooperatif inklusif yang meliputi fungsi-
fungsi berikut ini.

1. Pembelajaran kolaboratif
a. berbagi pengalaman (share) dalam perencanaan,

persentasi, dan pengecekan tugas-tugas
b. penyesuaianpelajaran
c. menghimpun input guru-guru reguler untuk

penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI)
bagi siswa berkebutuhan khusus.

2. Memonitor siswa
a. mengecek perilaku perhatian
b. mengecek dengan mencatat dan membubuhkan tanda

tangan
c. memantau siswa kemungkinan keluar selama waktu

belajar, dalam ruang kelas reguler, dan dalam ruang
sumber

d. mengecek kesesuaian penggunaan waktu studi dalam
kelas

3. Mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan prob-

lem solving, atau keterampilan studi bagi guru reguler.
4. Mengembangkan materi dan keahlian
5. Mengembangkan materi pada tingkat yang lebih rendah
6. Menyediakan kelengkapan kegiatan
7. Mendemonstrasikan berbagai teknik dan strategi khusus

7M
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5. Penguasaan isi akademik

a. Latihan pekerjaan
Latihan pekerjaan unfuk anak retardasi mental, maupunsiswa lain yang teridentifikasi kesuritan belajar maupun
Banggu an nelit a'k 

1 telah menj a di pertim-#;;;;-;;;kurikulurn i.r| sekolah reguler i"gk"q sekolah ,iener,g"h.Tentu saja latihan p"kd;;;rri *"r"ta yang tergolongretardasi mental tidak seberat sisw
I a ti h a n 

" "k;;i.;; ;; *;ffi ::,L ;:,T[Hl;illTiTusaha-usan, 
Iul, dapat dikerjakan untuk persiapansetetah menjadi dewasa pada ketridupan;;; il;"yr.Untuk latihan pekerjaan ur,uk tunanetra dan anaktunarungu wicara yang memiliki tingk"i t*"ra;r",normal, maka program latihan p"k;;:; ;;;;u""

i

I

Terdapat dua model yang dapat diidentifikasi daram orientasiini yaitu the repticated rritrri*oirt i;;;;;";iiiii",i#r/. Modeltiruan isi (the replicated content moder) rmengacu pada pembelajaranpada subjek dan keteramp,an yang'sama dalam ratar pendidikankhusus seperti dalam **g t"iu, i"grt".. ruroi"i*olnurr, frr,modified model)' adarah *:dilyur,g o,i".,gr,,angkan isi dan urutanIingkup di kelas reguler. Irdi, iri;d"raran meliputi pokok_pokokbahasan yang dipititr. y-uai d;;; program akademik ketasreguler meskipun pokok bahasan iti r""r,gti" dlpiril;.auru.tr.,beberapa asumsi pada keberh";;i"";n kesesuaian belajar siswa.
Alasan pendidikan khusus mendasarkan moder penguasaanisi akademik (academic ,::t::t :rr;;;A adatah bahwi siswa ber_kebutuhan khusus memiliki teuututrin isi pengajaran yang samasebagaimana kelompok lainnya. lit" r,ar ini berhas,, moder inimemberi peruang 

".,t,t p"-"^puiun siswa berkebutuhan khususdalam kelas integ rasi (iains*roiirr1).

6. Hasil masa dewasa
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anak normal lainnya, hanya berkaitan dengan
kecacatannya maka diperlukan modifikasi atau

. penyesuaian sesuai dengan kemampuannya atau
keterbatasannya.

b. Keterampilan hidup (life skiil).
Sekarang ini, perkembangan ekonomi di Indonesia
termasuk pada tingkatan yang rendah. Hal tersebut
disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan
masalah kesehatan dan pendidikan yang masih lamdan.
Kondisi ini disebabkan oleh produktivitas, penghasilan,
kemampuarr berkompetisi, ku^alitas sumber dlya' munusia
yang masih rendah.

Layanan pendidikan dibutuhkan untuk berkemban g a}ar
menyediakan berbagai keterampilan yang dapat berinteraksi
dalam kehidupan yang dinamik iehingga dlharipkan terjadinya
perubahan menuju peikembangu., yur,g lebih baik. pendidikan
seyogyanya tidak hanya berorientasi pada akademik dan
verbalistis, tetapi lebih menjadikan anak inovatif dan produktif
9:"9:l orientasi pendidikan keterampilan hidup (tife'skilt). The
life skills untuk semua sekolah memfokuikan pada iersiapan belajar
bermasyarakat untuk dapat bekerja dan b-isnis r""ur" mandiri.
T""tu saia the life skills ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan
daerahnya (local contexf). oleh kareni itu, sekolah harus menjalin

\:4."t"1" dengan industri, kelompok profesional, dan para ahli
di daerahnya untuk terus mengembangkan program p".,didikur,
ketrampilan h-i{up ini. Sekolan-sekolih y".g i."r,ge:mbangkan
pendidikan inklusi hendaknya rebih meng"ribur,g[ur, program
the life skills educafron untuk anak-anak berkebutrihur, i.h,rrrrr.

orientasi the aocational and life skilrsmemberi peluang kepada
anak berkebutuhan khusus mengembangkan karir pe"kerj"a.,,
sehingga sangat cocok kalau 

-prog.u* ini menyediakan
pendidikan karir bagi anak berkebutuhan khusus.

1,46
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STRATDGI PDMBELAJARAN
BAIIASA

A. Pengertian Bahasa

- Banyak orang yang menggunakan kata komunikasi, bicara
dan bahasa untuk maksud yangiama. Bagaimana pun setiap istilah
memiliki makna tersendiri. poloway dan Fatton Gbgqmendefinisi_kan komunikasi adalah proses di^".u orang menyampaitan
informasi, ide, kebutuhan dan emosi. Komunikasi adarah
pengiriman pesan atau informasi dari komunikator (orang yang
mengirimkan pesan) kepada komunikan (orang yan;;"I"ri_I
pesan). Dalam komunikasi informasi akan terjaii inte"raksi antara
dua orang atau lebih. Komunikator akan ,"lul, berusaha agarpikiran atau ide yang ingin disampaikan kepada komunikandapit diterima atau dipahami sesuai dengan makna yang
diinginlcan. Agar informaii yang disampaika. oleh komunikator
dapat diterima atau dipahami secara benar oleh komunikaru pesan
yang berupa pikiran atau ide rebih dahulu harus diubah menjadi
Iambang lambang berupa gerakan:, sinar, suara, atau bahasa. Bila
diperhatikan, pengubahan informasi menjadi lambang rambang
tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu larn'bang ver-
bal dan lambang nonverbal.

Komunikasi informasi dapat menggunakan berbagai cara
seperti tanda atau isyarat jari, gerak gerik tubuh, bendera, peluit,
dan bunyi bunyian. Dari berbagai iara komunikasi informasi
tersebut yang paring efektif dan lengkap adarah dalam bentuk
bahasa yang diucapkan atau diartikurisikan (wodjowasito, 19z6).

i

)

I

i

:
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Bahasa yang diucapkan akan selalu disertai dengan gerak organ
tubuh lain dari komunikator, terutama gerakan anggota tubuh
dan perasaannya, sehingga komunikan dapat lebih mudah
memahami isi pesan yang disampaikan.

Agar komunikasi dapat berlangsung efektif, ada 4 komponen
komunikasi yang harus berfungsi dengan baik, yaitu (1) suara,
(2) artikulasi, (3) kelancaran, dan (4) kemampuan berbahasa. jika
salah satu dari beberapa komponen tersebut tidak berfungsi
dengan baik dapat menyebabkan terjadinya gangguan
komunikas i (communication disorders).

Menurut A merican Speech language Hearing Association (ASHA)
seperti dikutip oleh Hallahan dan Kauffinan (1997) ada dua macam
gangguan komunikasi, yaitu (1) gangguan wicara atau
tunawicara (speech disorder) dan (2) gangguan bahasa (language
disorder). Gangguan wicara atau tunawicara terdiri dari tiga
macam, yaitu (a) gangguan suara (aoice disorder), (b) gangguan
artikulasi (articulation disorder), dan (c)gangguan kelancaran
bicara (fluency disorder).

Pada umumnya di Indonesia gangguan komunikasi dikenal
dengan istilah tunawicara. Jika ditinjau dari fungsinya dalam
komunikasi maka wicara adalah alat untuk berkomunikasi. Jika
ditinjau dari keterkaitannya dengan komunikasi maka wicara
hanya merupakan bagian atau komponen komunikasi, di samping
kemampuan berbahasa, suara, dan kelancaran yang normal.
Dengan demikian jika salah satu dari komponen tersebut
terganggu, misalnya kemampuan berbahasanya terganggu
(contoh penderita afasia), maka orang demikian dapat dikatakan
mengalami gangguan komunikasi. Seorang anak yang mengalami
gangguan wicara yang tercakup didalamnya (1) gangguan wicara
pada disaudia atau tunarungu (deafl, (2) gangguan wicara pada
dislogia, (3) gangguan wicara pada dislosia, (4) gangguan wicara

1,48
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pada disartria, dan (5) gangguan wicara pada disialia, maka anak
tersebut dapat dikatakan mengalami gangguan komunikasi.

149
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pada tingkat fisiologis terdapat pada sistem - kranial dan jaras-
-jarasnya; sedangkan pada tingkat akustik terdapat pada sistem

fonasi, resonansi, dan artikulasi. Jika uraian tersebut merupakan
suatu proses dan hasil perilaku seseor;rng yang sedang melakukan
komunikasi, maka pihak lain yang menerima pesan atau
informasi, )raitu komunikan, akan menggunakan sistem
pendengaran.

Gelombang b*y, adalah getaran mekanik yang akan diubah
menjadi getaran elektrik oleh sistem pendengaran yang selanjuinya
akan diteruskan dalam benfuk rangsangan rangsangan syaraf ke
sub korhkal, diteruskan menuju kortikal dalam bentuk pesan untuk
dianalisis dan diteriemahkan. Demikianlah proses tersebut akan
berlangsung terus menerus selama terjadinya komunikasi.
Berdasarkan uraian seperti yang telah dikemukakan tampaknya
perlu adanya pembahasan tentang pikiran, bahasa, wicara, dan
perkembangan bahasa dan wicara, agar pengkajian tentang
gangguan komunikasi dapat lebih mudah dipahami.

Pikiran adaiah suatu gambaran dalam dari pengalaman
pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Bruner (dalam
Gloria & Khaterina, 1980) gambaran dapat dalam bentuk angan
angan atau imajinasi, perbuatan, atau dalam bentuk bahasa. la

150
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kekuatan dan arah pukulan dalam suatu permainan bulutangkis
tidak mudah diterima atau dijangkau oleh lawan. Para atlet
ahli fisik berpikir dengan cara seperti tersebut.

mana antara pikiran dan bahasa terpisah atau dengan kata
imagery, misalnya bagaimana untuk dapat menempatkan

I
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sependapat dengan
yang dikemukakan

. 152
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sendirinya sesuai dengan semakin berkembangnya kemampuan
bicara.sosial.

aturan yang ada dalam sistem komunikasi yang terdiri d.ari elemen
elemen yang mengandung arti yang dapat dibentuk dalam
berbagai macam susunan, yaitu menjadi suatu kalimat )rang
berarti. Bahasa adalah suatu pengetahuan tentang sistem
komunikasi yang penuh kreativitas, suatu pengetahuan yang
berada dalam pikiran, yang tidak hanya diekspresikan melalui
bicara tetapi juga melalui isyarat daan tulisan.

Ketika kita diaiak berbicara dalam bahasa asing sedangkan
kita tidak paham aiau tidak mengerti satu kata pun dari bahasa

bahasa

cara bicara mereka sendiri. Mereka

lain tidak terdapat hubungan harmonis antara pikiran dan bahasa.
Seringkali penderita afasia yang ingirr mengemukakan
pendapatnya mengalami kegagalan kaiena kurang mampu
mengekspresikan pikirannya melarui bahasa. Bagi meiet, yar,g
tunarungu yang tidak memiliki kemampuan bahasa isyarat akai
mengalami kelambatan dalam memperajari bahasa untuk
berkomunikasi.

Berdasarkan hasil observasinya, piaget (dalam Gloria &
Katherina, 1980) menyimpulkan bahwa pe"ngamatan anak anak
akan berkembang dengan sendirinya. gahasa berinteraksi dengan
pikiran dan merupakan suatu penggambaran apa yang dipikirkan
oleh anak, tetapi bahasa sebagai alat berpikir udak i.,".,"r,trtur,'
berpikir itu sendiri. selanjutnya ia mengatakan bahwa tidak baik
orang melatihkan bahasa kepada seorang anak dengan mengatur
perkembangan pengamatannya. Lebih biik orang -lr^perhuiikur,tingkat perkembangan pengamatan anak sebagai suatu refieksi
anak dalam menerapkan kemampuan bahasur,yu.

$
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timbul dua kesan. pertama, kita akan
asing tersebut sebagai suatu rentetan

berakhir

Jika pengertian_wicara yang dikemukakan oleh De vreedeVarekamp (1,979) dikaitkan dJngan kedua t"ru. y*g telahdikemukakan, tampaknya lebih tlpat kalau kesan /^r,g k"arumenjurus pada pengertian ini. Demikian pula kalau diiiha; definisimenurut Eisenson (dalam Gloria and Khaterina, 19g0), bahwawicara adalah suatu aktivitas manusia yang memerlukan
koordinasi yang paling besar, yaitu antara selur.rfr potensi tubuh,
3raral otot, kelenjar, dan da1h. Dengan demikian arpui ditarikkesimpulan bahwa wicara adalah rritu perilaku manusia yangbersifat individuar, dilandaskan pacra pikiiln a"., p"rrr""r,, yr.rgkemudian-diekspresikan meratui sisiem bunyi buhasa dengan
menggunakan alat alat artikulasi. )ika wicara iersebut ditujukan
_kgnuau 

orang lain maka terjadilah apa yang dir;;; toJr"rtrrr.Mengkaji gangguan komunikari turrlpltnya tidak dapat .

, 154
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Hurlock dan kawan kawannya. Ada lima tahap perkembangan
bahasa, yaitu (1) tahap vokaliiasi refleksi (refretiie iocatization), (2)tahap babbling, (3) tahap talting, (a) tahap ,Lhohlio,dan (5) tahapwicara yang sesungguhnya (true speeci).

B. Asesmen Kemampuan Berbahasa

t,

1. Penggunaan tes terstandar

di

merupakan komponen
ill ,r' ' .

1,56

4. Pengamatan

157

Sbategi Pembelajaran Anak B*kebutuhan Khusus

melakukan tindakan korektif atau interventif.

norma

informal

'rl- :'"1 ,.

,t'

ir;,. .

l;',,,dalam pencapaian yang mengindikasikan suatu ketidakmampuan
ii - berbahasa.

,i

dapat mengetahui berbagai kesalah:in bahasa yang dibuat
anak, dan berdasarkan kesalahan'kesalahan tersebut guru

Prosedur asesmen informal diarahkan kepada penilaian yang
didasarkan pada jumlah kelas paralel yan! lebih'baik daripadl
pengukuran norm-referenced karena prosedur ini mendapat

' informasi dari lapangan tentang berbagai tugas dan karakteristik
anak (Mc.Loughlin & Lewis, 1.990). Dalam menggunakan asesmen
.informal, guru dapat meiakukan percakapan dengan anak tentang
berbagai hal yang disukai anak. Berdasarkan percakapan tersebut,

Analisis sampel bahasa telah menjadi fokus utama pada
asesmen bahasa percakapan secara informal. Karakteristik dari

$
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berbahasa. Larson dan Kinley (1gg7) menitikberatkan pada
pengamatan interaksi anak dalam kelompok kecil (peer group).
Pada model pengamatan terarah, fokus pengamatan diarahkan
pada apakah interaksi positif, interaksi negutiritu, interaksi netral;
terjadinya gangguan komunikasi; dan apakah siswa telah
memahami dan menggunakan arus interaksi.

l

C. Strategi Layanan Bahasa

1. Kesulitan belajar bahasa
' .,,j:;.'ri-,: ri iir 

-i

.t - i.,i :-!, rr,:i,rri

bahwa ada

salah satu atau

tidak selalu berarti

Lovitt (dalam Mulyono Abdulrahm an, 1996) mengemukakan
penyebab kesulitan belajar bahasa, yaitu (1) kekurangln kognitif,
(2) kekurangan dalam memori, (3) kekurangan [u^u*prun
melakukan evaluasi, (3) kekurangan kemampuan memproduksi
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si verb
meng-

al. dan

san bahasa



J' -,'., yii"::
(J

dan analogr, (3) merumuskarl gagasan d 'na-pidbiema
-' verbal, (4) merumuskan kembali kc^.--^ "T,, {,.., 1:,

merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah. Anak
berkebutuhan khusus umumnya merniliki kesulitan dalam
produksi bahasa konvergen maupun dcvergen.

2. Remidiasi dan strategi layaninar bahasa

Lovit (1989) mengemukakan bahwa ada lima macam
pendekatan remediasi bagi anak berkesulitan bahasa, yaitu (1)
pendekatan proses, (2) mpendekatan atulisis tugas, (3) pendekatan
behavioral, (4) pendekatan interaktif-interpersonal, dan (5)
pendekatan sistem lingkungan total.

sebuah tim yaitu orang tua, para profesional dan para profesional
saling berbagi tanggung jawab bukan hanya untuk asesmen, tetapi
juga untuk intervensi. Meskipun sistem sekolah menyediakan
layanan kolaborasi dalam ragam administrasi dan aturan
pengajaran, meningkat jumlah pilihan untuk memiliki pendidik
khusus (special educators), meliputi SLPs, layanan seperti
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. 'i: f Strategi pembelajaran AnakBerkebutuhan Khusu=

akan layanarr

:l:il

Polloway dan Patton strategi
layanan bahasa yang
komplek dalam umum
ke arah kerjasama

untuk (1)
Model ini dirancang dalam

bagian, mempertemukan kebutuhan bahasa dan
akademik para siswa, (2) mengembangkan keterampilan
komunikasi fungsional dalam ruang kelas dan meningkatkan
keterampilan bahasa umum, (3) memaksimalkan penggunaan
keahlian "profesional" untuk memfasilitasi belajar siswa.

Sebagai realisasi dari tujuan ini, penyerahan layanan kola-
borasi (collaboration sentice ilelfuery - CSD) adalah transaksional;
dalam hal ini berasurnsi tidak seorang pun atau profesional memiliki
keahlian yang cukup untuk mempertemukan semua kebutuhan
siswa berkebutuhan khusus.'Konsentrasi dari model ini adalah
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kelas merupakan program memberikan alternatif pilihan dan
menggunakan keduanya baik guru maupun spesialis. pada
program ini spesialis dapat memberikan luyanan tasi

di kelas untuk satu
hal ini

:.,;t.l :,, irj,r..r., :i

belajar
berubah

la

kecil, atau Sekolah
berbagai ragam t sebagai studi penjajakan untuk
menentukan mana yang lebih efektif.

D. Pembelajaran Bahasa Lisan : ,,

Simon (lgl7)menyebutkan karakteristik perubahan ini sebagai
peralihan dari pembelajaran keterampilan khusus ke strategi
pembelajaran yang mendukung kompetensi komunikasi. Dimensi
"inner" merupakan keterampilan prasyarat dalam penggunaan
bahasa. Dimensi ini merupakan keterampilan pragmatik yang
penting untuk penggunaan bahasa sosial. Keterampilan-
keterampilan ini dapat digambarkan sebagai tanggung jawab
pendengar (seperti, memelihara kontak mata, meminta klarifikasi),
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atau untuk membedakan dengan yang berkesulitan bahasa

b) Mengajar penggunaan kata-kata baru yang paling umum

c) Menggunakan apa kosa kata yang sudah diketahui, kosa
kata yang familier untuk mengajar struktur sintaktik yang
baru.

ungkapan (phrase)

iumlah kata dalam setiap

e) Menggunakan penyajian bergambar untuk membantu' siswa menetapkan gambaran diri. Dengan memberikan
kode warna pada kata-kata, ungkapan atau struktur
penting dapat membantu siswa memfokuskan per_
hatiannya dan sebagai alat bantu ingatan.

0 Menunjukkan kata-kata baru, keterkaitan, atau berUagai
bentuk yangkurang dari sepuluhtetapi dalamkontek yang
berbeda

.

ir

I

,**

:'tanggung jawab pembicara (seperti memberikan informasi,

," .ii:

3. Terapi individu dan kelompok kecil

:ri i i.
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inisiatif percakapan, memelihara topik pembicaraan) yang harus
dipelihara agar interaksi komunikasi efektif. perilakupragmatik
dapat juga meliputi tanggung jawab pendengar, tanggung jawab
pembicara, dan sharing tanggung jawab bicara keduanya.

Berbagai pendekatan untuk memfasilitasi keterampilan bahasa
pragmatik di antaranya adalah bermain sosio-drama
(sociodramatic play) dan pendekatan model pembelajaran
lingkungan pergaulan.

1,64

umum/ (b) suara yang tidak benar,
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berdasarkan materi yang dibaca, (e) mengingat
materi faktual dan materi fiktif.

Dua hal yang penting untuk dicatat adalah (1) banyak
membaca yang tidak disebutkan di atas, karena

tingkat kesulitan siswa dapat digunakan kriteria
atau tingkat penguasaan tertentu (grade

informal

kata yang diingat meliputi kumpulan kosa kata

Poran

han membaca da

dalam materi pelajaran.
cek pada lembaran skor

Siswa menerima
Pe8angan guru

tatan hasil tes ini terus dilakukan sampai siswa
tingkat kesulitan 25"/" dari kata-kata yang

i.i,'i..,,1,:,.ii"i ,n,,:r,i.i:ir li, r':, l',, li'.,,,i,11'i.:iif i t, i,,i

t diklasifikasikan dalam: (a)
pembalikan

E. Strategi Pembelajaran Keterampilan Membaca

1. Asesmen

Membaca merupakan keterampilan yang penting dalam
belajar. Guru harus memahami keterampila; ini d-an tahu
bagaimana mendeteksi keterampilan membaca yang tidak
dikuasai setiap siswa. Ini penting bagi guru untuk menentukan
tingkat keterampilan khusus siswa sebelum implementasi program
keterampilan membaca. pengajaran membaca akan salah-lika
materinya juga sulit. ]adi asesmen penguasaan keterampilan
membaca tingkat dasar hendaknya direncanakan sebelum
pembelajaran keterampilan membaca diajarkan pada siswa.

Menilai keterampilan khusus membaca siswa merupakan
pekerjaan yang komplek karena masing-masing siswa memiliki
keragaman keterampilan ini. Dua poin kompetensi membaca
yang penting diperhatikan guru adalah (1) kompetensi analisis
kata (word-Analysis Competencies) dan kompetensi pemahaman
(comprehension Competencies). Kompetensi analisis kita meliputi:
(a) mengingat alphabet dari atas ke bawah, (b) suara ponetik
(suara konsonan, suara vokal pendek, konsonan'ganda (seperti,
n;g, r:ry, kh, nd). Kompetensi pemahaman meliputii(a; mengingat
kembali ide atau gagasannya, (b) mengikuti perintah tertuiis, (c)
mengingat kembali jawaban terhadap pertanyaan, (d) membuat

)
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p,enuh, pembalikan sebagian atau konsonan awar, tengah atau
akhir yang tidak benar.

Asesmenmembaca dapat juga dilakukan didalam ruang kelas.
Asesmen ini dilakukan untuk menilai membaca aatim rrati(tidak bersuara) dan membaca lisan, mendengarkan, dan
pengetahuan kata-kata. pope (1,97 o) sebagaim-ana dikutip
Polloway & Patton (1993:21.3) mengungkapkan tujuh
keterampilan membaca yang dinilai secara informal melalui
The Informal Inaentory of Elementary Reaiting Skj//s (IERS) yaitu:
a) Pengenalan suara konsonan awal
b) Pengenalan suara konsonan akhir (d, g, s, n, f, z, c, atauk,l, n, t, b dan p)
c) Pengenalan konsonan yang terlihat (ditunjukkan craram

cetak kartu)
d) Pengenalan suara vokal pendek (konsonan_vokal_

konsonan) yang dicetak dalam kartu (misalnya jam, map,
tas)

e) Pengenalan konsonan campur (misalnya ng, ny, kh, sy,
sw)

f) Pengenalan konsonan campuran clan huruf rangkap
g) Membaca kata dengan kombinasi vokal (capai, aduhai,

danau)

Instrumen formal
Tes formal direkomendasi bagi guru yang memerlukan
panduan khusus atau alat untuk penyaringan dan tujuan
administrasi lainnya. Instrumen f-ormal dipat digunakan
untuk analisis keterampilan sebagaimana instiumen lnformal
yang digunakan. ]ika kata atau paragraf dibaca secara lisan
oleh siswa, secara phonetik guru dapat merekam sejumlah
kesalahan baik pada saat siswa 

^"*bu"u maupun setelah
siswa membaca. Tujuan dari penggunaan bentuk instrumen

766
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formal adalah untuk melihat kekuatan dan kelemahan khusus
daripada kemampuan membaca siswa. Selain ifu, instrumen
formal dapat juga digunakan untuk kepentingan penempatan
siswa dalam layanan bahasa. Tes diagnostik digunakan pada
dasarnya untuk mengidentifikasi masalah ldrusus dan untuk
remediasi keterampilan penting yang dibutuhkan siswa.

Contoh instrumen formal keterampilan membaca:

1) Global test:

a ) ( Metr opolitan Achianement Test - Durost, Bixler, Prescott
& Balow, L986)

b) The Wide Range Achieoement Test (WRAT-R) - Jastak
& Wilkinson,1984,

c) The Peabody lndfuiilualizeil Achianement Tes (Markraardt
(L989), dan

d) The Slosson Oral Reading Tes (SORT) - Slosson, (Lg83);

2) Diagnostic Test:

a) The Gray OralReading Tesf (Wiederholt & Bryant, 1986)
mengukur kelancaran membaca lisan dan mendiag-
nosa masalah membaca lisan

b) The Woodcock Reading Mastery Tut ( Woodcock, 1986)
mengukur prestasi membaca dan unfuk mendapatkan
informasi diagnostik khusus.

c) The Gates-McKillop Reading Diagnostic Tesf (Gates &
McKillop, 1962) tes membaca individual.

d) The Durrell Analysis of Reailing Difftculty (Durrell &
Catterson, 1980) dapat mengukur tingkat kecakapan
membaca individual, diagnostik membaca lisan dan
membaca dalam hati (tidak bersuara)
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3. Criterian-referenced Test (CRT)
Tes yang mengukur dengan mendasarkan pada kriteria yang
telah ditetapkan untuk mengukur penguasaan khusui
keterampilan membaca secara individual. CRT ini tidak menilai
pencapaian siswa dalam kaitannya dengan sampel terstandar
tetapi fokusnya pada kecakapan untuk perilaku keterampilan
khusus yang dinyatakan dalam sasaran perilaku tertentu
seperti rhe Brigance Diagnostic lnaetttory of Basic skills (Brigance,
1983). Tes ini menilai kesiapan dasar dan keterampilan
akademik sebagai kunci subyek yang meliputi membaca, seni
berbahasa, dan matematik. Khusus untuk membaca
difokuskan pada mengingat kata, pemahaman, analisis kata,
dan perbendaharaan kata.

2. Penggunaan Data Asesmen

Asesmen yang efisien akan dimulai dengan tes atau survei
untuk mengidentifikasi lingkup kesulitan utama. Sejumlah tes
diagnostik ditujukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
khusus yang digambarkan sebagai analisis yang tepat melalui
analisis tugas dan tes informal (Polloway & Paiton, 1992:216).
Tujuan dan sasaran belajar untuk PPI diperoleh dari informasi
tes ini. Kemudian guru mempersiapkan pengajaran bagi siswa
yang terindikasi oleh diagnosa untuk mengajar keterampilan
khusus, menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang
berperan besar pada kekuatan siswa.

Asesmen hendaknya mempertimbangkan proses kelanjutan-
nya, dan awal proses tidak lebih dari dua minggu. Siswa tidak
belajar membaca melalui asesmen dan penilaian tetapi melalui
praktik pembelajaran yang terencana secara baik. Guru hendaknya
ingat bahwa evaluasi yang terbaik adalah tidak efektif lika
sejumlah penemuan tidak digunakan dalam perencanaan program
pembelajaran. Informasi dari hasil diagnosa digunakan untuk
penyusunan perencanaan pembelajaran membaca secara indi-
vidual.

L68
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Pertanyaan menyimpulkan
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F. Strategi Memahami Isi Bacaan

Pengenalan kata bukanlah tujuan utama dari membaca'

Tujuan membaca adalah memahami apa yang dibaca'
Keterampilan memahami isi bacaan sangat penting bagi siswa

karena sangat menunjang kelangsungan belajar siswa baik di
sekolah maupun di rumah.

Strategi yang paling banyak digunakan untuk mengajarkan
keterampilan pemahaman membaca adalah dengan questioning

strategy. Strategi ini dimaksudkan untuk menguji pemahaman

siswa, tetapi tanpa pengarahan bagaimana menggunakan
keterampilan pemahaman dalam membaca. Oleh karena itu,
pertanyaan yang digunakan hendaknya faktual, dapat
menyimpulkan (inferential), dan pertanyaan analitik. Guru dapat
juga meiangsang siswa untuk mulai menyimpulkan dan berpikir
kritik melalui pertanyaan tingkatan yang lebih tinggi'

G. Strategi Pembelajaran Membaca

Banyak ragam pendekatan yang dikembangkan untuk
,pembelajaran membaca, dan telah banyak digunakan dengan
:berhasil untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan
membaca. Polloway & Patton (1993) menyatakan bahwa secara

umum pendekatan membaca dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu,

pengembangan dan remedial. Pendekatan pengembangan
menekankan instruk pengalaman sehari-hari. Pendekatan reme-

dial dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan

belajar membaca. Untuk mengatasi siswa berkebutuhan khusus

diperlukan modifikasi pendekatan remedial atau pendekatan

pengembangan yang tersusun secara sistematis. Otto, McMenemy,

a^., S-itn 
-(dalam 

Polloway & Patton, 1993) menyarankan
penggunaan istilah adaptive reading untuk menggambarkan
pendekatan ini karena tipe pembelajaran ini meliputi penyesuaian
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teknik dan materi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan
individual siswa.

1) Pendekatan Pengalaman Berbahasa (language experience aP-

proach)'Language 
Experience Approach LEA) merupakan pendekatan

bela]arkembaca yang menggunakan rangkaian dasar h basal

seiis),tetapi ini tidak digunakan bersama pendekatan lainnya.

LEA mendorong siswa untuk menyatakan secara lisan pikiran

danpengalamannya,kemudianditulisolehguruatausiswa
sendiri. Cerita ini dibaca kembali oleh siswa atau siswa lainnya

sebagai kemajuan Program. Dengan pendekatan ini, guru

mernbuat daftar kata yang telah digunakan siswa-siswanya

dalam suatu cerita tertentu untuk mengembangkan
keterampilan pengenalan kata. Keterampilan analisis ponetik

dan stmktur diajarkan ketika guru mengamati kesiapan siswa

untuk pelaiaran tersebut.

2) Pendekatan berbahasa utuh (whote language approach)

Bahasa utuh adalah metode pengajaran membaca yang

, memperluas LEA. Untuk pendekatan ini mem{okuskan pada

pu*uknu"n bahasa, penekanan pentingnya bahasa anak

sebagai jemabatan melek huruf (literacy, dan meliputi bicara,

^".,iur,gur, 
dan ekspresi menulis sebagai bagian integral

perkembangan melek huruf (Chiang & Ford, L990; Gersten

& Dimino, 1990).

Di dalam ruang kelas di mana pendekatan berbahasa utuh

untuk pengajaran membaca digunakan, siswa akan menyediakan

waktu yang lebih untuk membaca buku-buku yang "real" dan

menulii ."iitur,yu sendiri- Dasar dari program ini karena

lingkungan kaya membaca aneka pilihan. Karakteristik dari
p".,a"tuiun berbahasa utuh meliputi sharing cerita secara lisan

i"r,gu., guru, sharing pengalaman buku, dukungan membaca
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Perwujudanalami

abetrak:dalam

bila muncul.

di dalam
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,sar dan
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Pendidikan Menengah. Matematika sekolah tersebut terdiri atas
bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh-
kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi
siswa serta berpandu kepada perkembangan IPTEK. Ini berarti
bahwa matematika sekolah selalu memiliki ciri-ciri penting yaitu:
(1) memiliki objek yang abstrak dan (2) memiliki pola pikir deduktif
dan konsisten, juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Fungsi mata pelajaran matematika menurut Depdikbud (1995)

adalah untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi
dengan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman-ketajaman
penalaran yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan
permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan fungsi pelajaran matematika tersebut, maka arah
pembelajaran matematika adalah kepada pengenalan simbol-
simbol matematika, kemampuan melakukan perhitungan-
perhitungan dengan bantuan simbul matematika, sehingga
permasalahan sehari-hari dapat terpecahkan secara efektif dan
efisien melalui matematika.

Sejalan dengan fungsi matematika sekolah, maka tuiuan
pendidikan matematika pada ienjang pendidikan dasar dan
menengah memberi tekanan pada penataan nalar dan
pembentukan sikap siswa;, dan juga memberi tekanan pada
keterampilan dalam penerapan matematika.

Dalam kegiatan pembelajaran, guru hendaknya memilih dan

menggunakan strategi yang melibatkan siswa secara aktif dalam
belajar, baik secara mental, fisik, mauPun sosial. Dalam
mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk-bentuk soal

yang mdngarah pada jawaban konvergen, divergen (terbuka,
dimungkinkan lebih dari satu jawaban) dan penyelidikan.

Matematika juga sering dilukiskan sebagai suatu kumpulan
sistem matematika, yang setiap sistem itu mempunyai struktur
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yang sifatnya deduktif. Sistem deduktif dimulai dari
dan relasi yang tidak didefinisikan yang diperlukan

dasar komunikasi. Dalam geometri titik merupakan unsur
tidak didefinisikan. Pernyataan yang melibatkan titik-titik

aksioma seperti dua titik menerttukan satu Sarus memberi
unsur-unsur dan relasi yang tidak didefinisikan tersebut.

menunjukkan
sistem tersebut. Dengan serentetan pernyataan (unsur-

tersebut merupakan pernyataan-Pernyataan
hubungan dasar di antara unsur-unsur pokok

relasi yang tidak didefinisikan, definisi, aksioma)
suatu teorema. Proses pembuktian dalam matematika

menggunakan pernyataan yang telah ditentukan
disebut deduksi yang menggunakan penalaran

logis. ]radi sebenarnya hakekat materratika adalah berkerraan

/gagasan, struktur-stmktur dan hubungannya yang diatur
urutan yang logis.

Hubungan antara struktur dalam matematika memerlukan
formal. Simbolisasi menrberikan fasilitas komunikasi

dari komunikasi diperoleh sejumlah besar informasi. Dengan

ini dapat dibentuk konsePkonseP baru. Jadi simbol
mengandung suatu ide yang dapat dikomunikasikan dengan

hemat dan praktis. Pada mulanya struktur matematika
diterjemahkan ke dalam simbol+imbol dan pada akhirnya simbol-
simbol diterjemahkan kembali ke struktur matematika. Karena itu,
belajar matematika sebenarnya untuk mendapatkan pengertian
dari hubungan-hubungan dap simbol-simbol, kemudian
mengaplikasikan konsepkonseP yang dihasilkan ke situasi yang
nyata. Dengan demikian Proses belajar matematika adalah Proses
belpikir deduktif dari kongkrit menuiu abstrak secara hirarki yang

memerlukan kemampuan siswa untuk mencapai prestasi belaiar

yang baik.

Matematika tidak berhubungan dengan keadaan senyatanya

dari hubungan-hubungan dan struktur-struktur benda, melainkan
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semata-mata merupakan gambaran atau hipotesis dari benda-benda tersebut ying beibentuk kor,s"p, ,"hi;g; belajarmatematika adalah berajar belajar untuk n u-p"rotuti!'er,gertiun
tentang konsep-konsep matema tika. pelaksanaan p'en gulu.unmatematika sekorah menengah didasarkan pada keserisiu^ u.turupengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep danpengajaran yang menekankan pada keierampilan'menyeresaikan
soal-soal dan pemecahan masalah yang ,"rrrui denganperkembangan berpikir siswa (Depdikbu i, t6Ei. pil pelajaranmatematika, siswa yang tidak dapit mengerti konsep matematikayang diajarkan, akan mengalami kes"ulitan f"ir-p"l"jaranmatematika selanjutnya- Keiulitan yang dialami siswu dalambelajar matematika dapat *"r,gr.ulgi;;;;;a untukmempelajari ma.tema.tika, sehinlga d"apat *"rryuUuUt".,

rendahnya prestasi belajar matematik"a yang mereka peroleh. Jadikemampu an pengu-asaan konsep dahm tehJar ma tematika adalah

Belajar matematika adarah berajar tentang konsep dan strukturyang keberhasilannya ditentukan oleh tin"gkut pfrt"-bangan
berpikir siswa. Bagaimana perkembangan interektuar siswa daram

::3:I.,,i1_,0?gli^u"a perubahannya terhadap usianyaqrungr*pkan oreh piaget (Zamzalri, LggT) daram empat periodeyaitu: (L) Periode r:*o.r, 
T9!9r, (2) periodepersiapan Jpe*sional,

(3) periode operasi konkrit, (4) p".ioau operasi formal. Daram teori
perkembangan intelektual piaget tergarnbar bagaimana .uru ,iilberpikir pada setiap periode"s"rr"i dengan usianya.

a. Periode sensori motor (O - ztahunl 
' 

;

, 778
779
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Strategi Pembclajaran Anak Berkebutuhan Khusus

tu hubungan yang ditimbulkan oleh gerakan suatu objek
bunyi yang ditimbulkannya. Anak belum mempunyai

adanya konsep objek yang tetap, sehingga bila objek
disembunyikan anak tidak mencarinya.

Periode persiapan operasional (2 - 7 tahun)

Pada tahap ini cara berpikir anak sudah dapat melakukan
ifikasi terhadap kesamaan objek, namun belum dapat

tukan termasuk kelompok mana objek tersebut. Hubungan
melakukan urutan dari beberapa objek dilakukan dengan

osedur trial and error yang kadang-kadang berhasil
ya dan bisa juga gagal. Pada tahap ini anak dapat

simbol dari suatu benda.

Periode operasi konkrit (7 - 17 tahun)

logis dapat dilakukan dengan berorientasi
yang langsung dialaminya.atau peristiwa

klasifikasi anak sudah dapat memikirkan sesuatu
yang berhubungan dengan keseluruhan dana bagian.secara
simultan. relasi terurut sudah dikuasi anak sehingga ia dapat
mengurutkan sepuluh tongkat menurut panjangnya melalui
prosedur berencana dan bukan dengan cara trial and error. Pada
tahap ini anak telah mengenal bilangan dan dapat menyusun
sebuah himpunan yang ekuivalen dengan contoh himpunan yang
diberikan atau konsep suatu objek yang sudah dipengerti. Bentuk
operasi dalam matematika pada tahap ini yang telah mampu
dipikirkan anak adalah: (1) kombinasi atau klasifikasi, suatu
operasi pada dua kelas atau lebih yang dikombinasikan ke dalam
suatu kelas yang lebihbesar, misalnya relasi A>B dan B>C menjadi

I

I

l

i
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A>C, (2) reversibilitas, suatu kebalikan operasi, misalnya 6+2=8
dan 8-2=6, (3) assosiativitas, suatu operasi pada beberapa kelas
yang dikombinasikan menurut sembarang urutan, misalnya
(5+2)+3=5+(2+3), (4) identitas, suatu unsur nol yang bila
dikombinasikan dengan suatu unsur atau kelas hasilnya tetap,
misalnya 4+0=4.

Strategi P embelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

terhadap kebutuhan siswa sekarang dan yang akan
(Polloway, Patton, Epstein, & Smith, 1989)- Dalam Bab ini

bagaimana memban

1977 TheNational Council of Mathematic

(L) Pemecahan masalah (Problem sobing) harus meniadi fokus

(2) Konsep keterampilan dasar dalam matematika hhrus

mencakup lebih dari fasilitas hitungan
(3) Program matematika harus

menghitung untuk semua
mengambil manfaat kekuatan
tingkatan

Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana
mempersiapkan program matematika untuk siswa berkebutuhan
khusus. Kebijakan kurikuler dan strategi pengajaran untuk pro-
gram matematika bagi siswa berkebutuhan khusus harus dipandu

180
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B. Asesmen

Bila seorang guru mendapatkan jawaban atas pertanyaan
matematika seperti berikut 13 - T = ,,, uputuh ia akan
menyalahkan atau membenarkan jawaban tersebut? Untuk kasus
ini, guru boleh menerima jawaban ini sebagai jawaban yang benar
seandainya dikonfirmasi pada anak bahwa yang ditulis itu adalah

1.82 183
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enam, hanya cara penulisanbilangan enam masih kebalik.
menghadapi kasus ini (yang biasanya dialami siswa

utuhan penuh
a kar harus

menampilkan keterampilan menghitung.

1. Ukuran Norma

Instrumen pencapaian norma merupakan alat formal yang
selalu menilai rentang domain keterampilan (seperti membaca,
matematika, bahasa tulis) dan hasil dalam suatu variasi skor yang
diperoleh. Tes acuan norma (the norm-referenced fesf) dirancang
untuk menunjukkan bagaimana perbandingan skor siswa dengan

The NCTM (1e8e)
pengajaran matematika

adalahtestingMeskipuntesting.dengansarnaasesmenCorak
yanSmenjawabuntukcarasatusalah

hanyabukanasesmensedangkanpendidikarldengan
diperolehharusdansiswa,dapattentangInformasicara.

akhirnya memperbarui pada
dengan menerbitkan The and

Eoaluation standards for school Mathematics. standar baru
dikembangkan untuk menyesuaikan kurikulum matematika dan
untuk menyediakan suatu dasar untuk perubahan. Berbagai
tujuan penting diperkenalkan dalam dokumen ini agar mendorong
siswa untuk melakukan berikut ini:

Dengan kata lain, alasan utama menilai siswa adalah untuk
memperoleh informasi diagnostik. Alasan lain untuk menilai siswa
tentang kebutuhan khususnya adalah untuk menentukan hal-hal
yang memenuhi syarat untuk pemberian layanan dan untuk
memilih penempatan yang efektif, dan untuk mengevaluasi
kemajuan sisu,a atau efektivitas program.

siswa,
srswa.
semua
uhtuk

:

L

i

l
l

teknik
lVaWancara,

dalamAsesmen
dibatasilnlteknik
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siswa yang lain yang dites dengan tes standar. Dari perspektif
yengajaran, tes yang demikian menyediakan beberapa indikasi
keterampilan umum dimana para siswa adalah kuat atau memiliki
kesulitan. Bagaimana pun instrumen ini tidak diperhatikan untuk
kepentingan diagnostik dan dengan demikian hanya sedikit
informasi dan petunjuk menger,ui ai mana untuk memulai
pengajaran.

- td" dua tipe penting tes hasil belajar yaitu tes individu dan
les kglompok. Tes individu telah popurer daram pendidikan khusus.
Tes hasil belajar individual y*g piti"g banyak dikembangkan di
sekolah-sekolah. Tes hasil belajaikelompok seperti stanford Achieae-
ytel! fest (SAT) yang dikembangkan gardnei, Rudman, Karlsery
& Merwin(T982) danThe Metropolitan ichieaement Test (MAT) oleh
Prescott, Balow & Hogan & Farr (1gg4) juga sering digunakan
di sekolah-sekolah. sebagaimana halnya tes hisil belali'r iniividuat,
t-es kelompok menilai berbagai keterampilan ;amik, salah satu
diantaranya adalah matematika. Ada tiga area subtes The sAT
yaitu kolsep bilangan, hitungan matematika; dan aplikasi

2. Ukuran Patokan (Terstandar)

menilai akademik khusus secara lebih

- Beberapa tes ini belum menjadi diagnostik sebagaimana yang
diinginkan guru

Terdapat batasan jumlah sampel perilaku untuk keterampilan
khusus tertentu dalam bagian tes aan jika skor yang diperoleh
adalah hanya beberapa butir yang digunakan, aiagno"stik umum
berkurang. Jadi, untuk *"^p".oleh Informasi yaig diperlukan
untuk intervensi pengajaran, guru harus meningkitkan tes-tes

1.84 185
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ini dengan pengukuran informal, pengukuru" yul-g..qikembang-

kan ole-h grt.r.-S"Uugai contoh, f-ika iiswa memiliki kesulitan

dengan aria Uutir puiu p"rr"mbairan; (66 + 4 dan 86.+.29)' lalu
:periyutaan ini uniuk dikembangkan keterampilan ini dengan

'ierbigai masalah penambahan Go + 8,19 + 75, 37 + 
.20' 

66 +

" 44, '1.[5 + 159, 390 + 748, 524 + 386). Analisis yang demikian

menyediakan penilaian yang lebih mendalam (rinci) bagi
'k".uk"p"r, siswu untuk dua atau tiga digit masalah penambahan

iy"t g memerlukan penyusunan kemlafi du. pet'uttganan bilangan

inol.

3. Berbagai teknik diagnostik formal lainnya
' Ada beberapa instrumen formal nonstandar untuk mem-

peroleh informasi diagnostik. Berikut ini akan digambarkan dua

instrumen tipe ini.

a;t Diagnostic Test of Arithmatic Strategies (DTAS)'
The DTAS (Ginsburg & Mathews,1984) merupakalinstrumen

dirincang untuk-menganalisis strategi yang digunakan siswa

uhtuk perilaku kalkulasi hitungan penambahan, Pengurangan'
perkalian dan pembagian. Instrumen ini berguna bagi guru

yang bekerja mengha=dapi siswa yang m€ngalarni kesulitan

dalam lingkup p"riit rr,g"r, ini. Setiap subtes dibagi meniadi

empat bagian

' (t) Penyediaan masalah. Hanya penyediaan masalah' tidak

(2) Fakta bilangan. Siswa meresPon untuk masalah-masalah

l' mendasar /ang ditampilkan secara visual'
,' (3) Kalkulasi tertulis. Siswa bekerja sejumlah masalah sambil

, menyampaikan secara lisan aPa yar.lg mereka lakukan

. (a) Ketera*iitur, informal. Siswateterla sejumlah.masalah

' der,g"r, 
^"r,ggunakan 

pensil dan kertas sambil meng-

unglapkan *uru lisan apa ya g mereka kerjakan'

l

i

!

I

;
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b. Pengukuran berbasis kurikulum
Metode asesmen pencapaian matematika yang paling banyak
penggunaannya. dalam pengaiaran dan diagnostik kesulitan
matematika adalah pengukuran yang didasarkan pada
kurikulum yang digunakin. Pendekatan ini menghendaki
untuk melakukan pemeriksaan mendalam berbasis
keterampilan khusus dalam setiap situasi pembelajaran dan
berbagai tujuan pembelajaran yang diset untuk sisvra.

Prosedur yang dapat diikuti dalam pengumpulan data berbasis
kurikulum adalah dengan meminta siswa untuk menyemp urnakan
satu paket yang berisi contoh-contoh keterampilan matematika
yang banyak yang akan diajarkan. Siswa diberi waktu 2 menit
untuk memecahkan masalahsebanyak mungkin dari butir tes yang
mereka dapat kerjakan.

Contoh lembar asesmen berbasis kurikulum

L2 33 43 26 55

__:?1 _ +26 +M +51 *3

56
+11

55
+44

42
+20 +32

L6
+52

71
+24

:

58
+21

79
+10

30
+56

48

-__tq1

+33

186

57 2t
+41

787
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Teknik diagnostik informal

Dengan pengelompokan dan perluasan- konsep dan

f."t*";"pifu., yui.g ainitai dalam ies formal' guru dapat

menentukan dengan-tepat siswa yang mengalami kesulitan dalam

pemahaman dan keteraampilan hitungan'

5. Analisis Tugas '

66

83

62
+36

78 24 63

37
+L2

29
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merupakan peristiwa atau tanda bahwa satu perilaku segera
mendapat penguatan. SD bukan saja merupakan tanda Penguatan
tetapi SD sendiri dapat meniadi penguatan pada perilaku
berikutnya.

Ditinjau dari segi pendidikan, analisis tugas adalah suatu
proses yang memberikan petunjuk pada guru untuk membtat
keputusan dan mengidentifikasi hal-hal berikut:

- Ap" yang akan diajarkan berikutnya
- Di bagian mana anak mendapat kesulitan atau sedang

mendapat kesulitan bila berupaya membuat sebuah tugas

dan tidak dapat menyelesaikannya;
- Langkah-langkah apa yang kira-kira perlu ditempuh

untuk menyelesaikan tugas secara funtas;
- Adaptasi apa yang dapatmembantu murid,menyelesaikan

tugas tersebu!
- Kemungkinan kemampuan apa yang kira-kira tidak dapat

dilaksanakan murid waktu menyelesaikan tugas.

Proses analisis tugas dapatmeliputi: (1) demonstrasi langsung;
(2) demonstrasi kemudian diganti dengan isyarat disertai petunjuk
lisan; (3) petunjuk lisan saja; dan (4) petunjuk lisan yang tidak
terperinci sehingga mengingatkan siswa akan langkah yang
terlupa.

Langkah-langkah
Pertama;tiga bagian.

merupakan target
keterampilan yang di
dibutuhkan dalam me
menera pkan tugas yang ditetapkan pada murid lain yang
terampil melakukan tugas tersebut, kembangkan dan validasikan
yang telah dibuat itu.

188 189
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Proses analisis tugas dapat digunakan untuk menentukan
urutan rugas secara hirarki. Informasi diagnostik dapat diperoleh
dari daftar cek yang disusun secara teliti untuk analisis tugas

Contoh analisis tugas: Analisis tugas masalah pengurangan
400 - 775

Keterampilan prasyarat yang diperlukan

(1.) secara visual dapat membedakan angka-angka
(2) menulis angka
(3) mengikuti perintah tertulis dan lisan
(4) nama angka
(5) angka yang sama jumlahnya
(6) mengenal tanda pengurangan ( - )
(7) memberikan tanda pengurangan ( - ), menyatakan konsep

menyingkirkan
(8) membandingkan fakta dasar pengurangan
(9) menyatakan konsep dengan menyusun kembali atau. menghitung masalah yang meminta penyusunan kembali

Prosedur matematika yang diperlukan

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)

(5)
(7)

(8)

mengenal masalah sebagai pengurangan
mengenal titik awal r

Mengingat, menyatakan, menolak hitungan 0 sampai 5

Memindah ke kolom puluhan untuk penyusunan
mengingat menyatakary menolak untuk pengelompokan
0 puluhan
memindahkan ke kolom ratusan
mengenal 4 ratusan sebagai angka yang dapat disusun
kembali
menyusun kembali rafusan

I

i
I

I
i

I
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a. menyilang 4
b. tulis 3 di bawah 4
c. tempatkan 1 pada kolom puluhan

(9) Menyusun puluhan
a. silang keluar L0

. b. tulis-9 di bawah L0 dalam kolom puluhanl
c. tulis L pada kolom satuan

(L0) pengurangan 10 min 5
(11) menulis 5
(12) pengurangan 9 min 7
(13) menulis 2
(14) pengurangan 3 min l
(15) menulis 2
(16) membaca jawaban secara betul (225)

seperti
itu
khusus. Hal

secara

.l iJ

a. Pendekatan Tertbook

Pendekatan yang paling banyak digunakan guru dalam
pengajaran matematika adalah dengan 1exfuook."yang perru
diingat dalam pendekatan ini bahwi Textbook pada dasarnya
ditulis untuk siswa pada pendidikan umumnya;Luguirr,urruprr,
juga guru hendaknya memisukkan sejumlar, seri yaniberisi saran
yang dialamatkan pada siswa yang berkesulitan berajar
matematika.

, 190
r91,

b. Program Matematika Komperhensif

a

-', ': r,i.; i tlr:,i.1i..1.: :iri,i . ;

ii

:l

ir',

i:ii

siswa berkebutuhan khusus dan termasuk keterampilan
, pemecahan masalah verbal dalam program ini.

2) Program Remedial

,::r:l'r " 
i'f

(Pollow
ics dan

Patton, tu Correctioe Mathemat-

C. Pendekatan Pembelajaran Matematika

1 ) ,?iii'r

perkembangan kemampuan

untuk
memfokuskan pada

matematika
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berisi: fakta, operasi hitungan, dan masalah cerita kasus (dapat
ditambahkan dalam modul keterampilan membaca dan menulis
bilangan). Program ini clikembangkin untuk siswa yang belum
menguasai penjumlahan. siswa membutuhkan keterampilan awal
untuA menggunakan program ini meskipun keterampilan
membaca belum diperlukan. Bagi siswa yang masih -".rgiru^i
kesulitan membaca dapat ditempatkan padi program ini.

Correctiae Mathematics adalah pengembangan secara
sistematik keterampilan belajar matematik dengan mengikuti
paradigma pengajaian langsung. Setiap modul berisi petunjuk
gufu, kunci jawaban, dan buku siswa. Setiap modul juga meliputi
tes penempatan, tes keterampilan awal, dan sejumlah tes

Eclectiae orientation Pendekatan eclective adalah pendekatan
)rang menggunakan kombinasi sejumlah teknik yang digunakan
(buku teY,s, project math dan buku kerja) di mana m"*rr,gti.,tur,
penyediaan bantuan secara maksimal untuk keberhasilan program
pembelajaran matematika.

D. Strategi Pembelajaran Kompetensi Berhitung

a. Kompetensi berhitung

Kompetensi berhitung termasuk penting karena (1)
kompeteryi ini dapat diukui untuk rr,ur,"r,trkrnja*ubun yur,g
benar terhadap tugas pemecahan masalah dan (2) kompetensi ini
membantu seseorang untuk menentukan kebijaksanaan respon
dalarn situasi sehari-hari (Cawley, 1989 dalam polloway & patton,
L993,p-314)- Dalam perhitungan matematika siswa harus memiliki
kompetensi tertentu untuk belajar fakta baru dan operasi atau

!u* mengembangkannya secara cepat untuk kemajuan dalam
belajar secara matematika.

,192
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1) Pra-Berhitung
Dalam hal ini guru hendaknya memikirkan keterampilan Pra-
berhitung. Siswa harus disiapkan untuk menampilkan
keterampilan pra-berhitung agar dapat melakukan Proses

belajar dengan berhasil. siswa mulai belajar berhirung tanpa

makna; keiudian mereka belajar berhitung dengan makna

yang dikaitkan dengan sekumpulan objek (benda); dan pada

ut t ir.,y" siswa belajar mengingat perbedaan bilangan dan

belajar menulisnYa-

Pada keterampilan pra-berhitung, siswa harus belajar

membedakan iumtatr, bentuk, dan ukuran dari objek-obiek

yang berbeda. Siswa juga harus belajar untuk membedakan

s";.iot"t angka sama halnya belajar membedakan huruf.

Konsep lain yang Suru butuhkan untuk membantu

perkembangut k"t"rumpilan pra-berhitung meliputi besar/

Lecil, panjang/pendek, sedikit/banyak, lebih/kurang, dan

putaran/siku..

Salah satu keterampilan pra-berhitung yang sangat penting

yang harus diperoleh siswa adalah diperolehnya satu

p"n["tut r"r, rui*u bertahap dengan ]eterarnpilan klasifikasi

i"r.,-k"tur"mpilan pencocokan misalnya dari keterampilan

mengambil benda dengan mencocokkan bentuk yang

dite;ukan tanpa warna atau ukuran, kemudian dilanjutkan

. dengan tahap mencocokkan bentuk dan warna, dan
' selanlutnya mencocokkan dengan tahap bentuk, warna dan

ukuran.

Belajar menulis angka 1 - 10 adalah kegiatan yang terkadang

.bertolak belakang antara kegiatan pra-berhitung dan kegiatan

berhitung itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan menulis angka

hendaknla dikelola dengan belaiar menulis tangan, tetapi h-al

ini tidak tidak secara keseluruhan tergantung pada

penguasaan tulisan tangan.

193
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1*1 pengajaran penjumlahan difokuskan pada penyajian
konkrit dari realitasberhitung yang diajarkan. beberipa ieknik
tradisional yang dapat dikembangkan yaitu dengin papan
raba (papan planel) dan kartu saku.

Untuk membantu siswa dalam operasi penjumlahan dapat
garis

012345678910
Dilanjutkan

194

Garis bernomor ini dapat ditempelkan di meja-meja siswa atau
3)

195
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dibuat pada sehelai karton tebal dan menyimpannya di dalam
meja-meja siswa. Untuk anak-anak usia dini, garis-garis ini
dapat dibuat di lantai yang dapat digunakan untuk
menggambarkan perhitungan melalui gerak.

Ketika siswa belajar penambahan satu per satu dan dapat
mengingat angka 1 sampai dengan angka 9, mereka
hendaknya diberikan perlengkapan untuk membuat
kombinasi penambahan dengan menggunakan paling sedikit
dua angka. Bila siswa telah menguasai penambahan
kombinasi, mereka dapat diajak untuk mengalihkan pada
kasus konkrit, dan kemudian langkah berikutnya adalah
mempresentasikan proses ini dengan simbol atau tanda.

Guru hendaknya dapat memelihara konsistensi pikiran bahasa
matematika siswa sehingga tidak membingungkan siswa itu
sendiri, karena kalau guru menggunakan istilah yang berbeda
untuk maksud yang sarna akan membingungkan siswa. Istilah
plus harus 'digambarkan 

secara baik dengan cara
memperkenalkan apa yang terjadi selama penambahan.

' Misalnya 2 plus 2 sama dengan 4 atau 2 + 2 = 4lebih jelas
dari pada 2 dan 2 membuat 4.

Beberapa konsep tidak boleh secara langsung dimasukkan
dalam penambahan atau perhitungan seperti kata: "sebelum",
"setelah", "antata",'lebih", dan "kurang" dan pemahiman
konsep "nol" dan simbol "nol" tidak mempunyai nilai tetapi
nol itu membantu menentukan tempat nilai. Pemahaman
konsep ini memberi petunjuk secara langsung untuk
mengembangkan kecakapan dalam pemberian alasan
berhitung.

Pengurangan
Metode dan prosedur yang digunakan dalam pembelajaran
penjumlahan dapat digunakan untuk pengajaran
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2) Penjumlahan
Keterampilan penjumlahan merupakan keterampilan yang
dibutuhkan anak-anak untuk memecahkr.r *usiluh dalam
kehidupan sehari-hari (Tombokan, 199 6:p.9g) Sebelum siswa
belajar konsep penjumfahan di kelas, sebenarnya mereka telah
memiliki pengalaman berhitung penjumlahan dari
pengalaman nyata di luar sekolah, sebagai contoh pada saat
anak mendapat uang iebaran dari sanak saudaranyu, iu r"a*u
bertahap berhitung jumlah uang yang ia peroleh.

Pengalaman nyata dari kegiatan anak sehari-hari yang
berkaitan dengan penjurnlahan dapat diajarkan kepada anak

ld1m bahasa ri-Sst penjumlahan ( + ). Konsep simbol plus
( + ) diperkenalkan kepada siswa agar ia siap menggunakan
simbol tersebut untuk belajar keterampilan penjumlahan.

4+3=7

0L1.1213 14 15

.

i

I

1

I

i

I

-
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pengurangan. Pengajaran pengurangan juga dimulai dari
yang konkrit ke yang abstrak atau simbol angka.

Metode pengurangan pada awalnya siswa perlu melihat
pengelompokan angka sahla.n, puluhan, ratusan, ribuan dan
seterusnya. Bilangan 23 bila dikelompokkan menjadi 2 puluhan
yang berarti 20 dan 3 satuan (23 = 20 + 3). Siswa harus
memahami bahwa 2 dalam 20 adalah 2 puluhan.

23
-4

satuan = 13.
Karena angka 2

Menurut
bangkan pengurangan (;

siswa-siswa
antara umlahan dan

i;!.

tidak diketahui, dan (3) model "

Contoh ModeL "memisahkan" ':1 , "., 'i

; .l',. ri f 1

196 197

ri;iil I i i

kandang, berapa macan yang tersisa?
uarmempat macan, sa u macan

.:iifi:I
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Dalam model ini, kita perkenalkan Pengurangan dengan
mengangkat masalah konkrit yang diketahui anak. Msalnya,
Si Amir punya 3 kelereng, iika ia menginginkankelerengnya
menjadi 8, berapa kelereng yang harus dibeli Amir?

,Penyajian simbolik 3 + ..... = 8

.....+3=8 ..,'
8-3=.........

Dikerjakan dengan melihat garis - 4

345

-

iif

r{:i

s.
Konsep pengurangan
(Cemen 1993).

dapat diielaskan dengan garis bilangan

; i:i ,r,i i;tl
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maju ke kanan 7 kotak, maka hasilnya pada angka 3 ( + 3).
Contoh -1+ (- 3) =
Dikelakan dengan merihat garis - L seberah ruas kiri kemudianmundur ke kiri (berarti minus) 3 kotak, maka f,Jfr,fu puau

P.epai1a" perkalian berguna untuk memecahkan masarahdalam kehidupan sehari_hari. pu"fi";;;-p""g;r; p"o"siswa bagaimana pemecahan masarah dan memberi arasantidak dapat terralu ditekankan. secara tradisionar pemberajaranperkalian dan pembagian membutuhku- ir,g"t'ur, p".turiur,
r*B dapat dibantu dengan tabel has, dk;iiJ". siswaberkebutuhan h:o* aaplt dilatih dan dialar 

"ilk berajarketerampilan berhitung- tanpa pikir (m"r,"o.,guki;;; baalarketerampilan memecahkan masalah, namun sulit bagi siswaberkebutuhan khusus tertentu dapat *"";;pl;iasikan
keterampilan gmtematika daram praktek atau sifuasi sehari-hari.

Secara tradisional guru dapat membantu siswa belajarbagaimana ,,rer,gurikur, aer,gan menggunakan satu set objekdan kemudian dengr., ,ri".,ggunakan kombinasi tabelperkalian seperti yang ditunjrffrr, di bawah ini.
1x1=1
'1,x2=2
Lx3=3
lx4=4

x 0 I 2 3 4 5
0 0 0 0 0 0 0
I 0 I 2 3 4 5
2 0 2 4 6 8 l0
3 0 3 6 9 t2 l5
4 0 4 8 t2 t6 20
5 0 5 l0 t5 20 25

198

feng-ajaran perkalian harus juga diawari contoh-contoh
kongkrit, kemudian dari contoir_contoh kongkrit dapat maju

199
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ke contoh-contohyang lebih abstrak yaitu dalambentuk
tanda. Untuk dapat belajar perkalian dengan baik, maka

siswa harus memiliki keterampilan penjumlahan dan
pengurangan. Jika demikian, siswa akan dengan mudah
mengecek jawaban permasalahan perkalian. Untuk zaman
yang sudah maju seperti sekarang ini, pengecekan
:perhitungan perkalian dapat dilakukan dengan kalkulator.
Perlu diingat, operasi perkalian kalkulator biasa (standar) dan
kalkulator science berbeda. Sebaiknya, untuk pengecekan
perkalian kombinasi seperti 4 + 5 X C6) : (- 5) + 5 = ......
digunakan kalkulator s cience.Hasil perkalian dan penjumlahan
dengan kalkulator biasa L5,8. sedang bila digunakan karkurator
science hasilnya sama dengan 1,5. Yang benar adalah hasil
perkalian dengan kalkulator science yaitu 15.

Pembagian
Keterampilan membagi memerlukan banyak keterampilan dan
manipulasi dari perkalian yang sulit untuk dipahami bagi
siswa-siswa berkesulitan belajar. Oleh sebab itu, kita harus
dapat membantu mereka agar terampil melaksanakan
pembagian dengan benar. Hal ini sangat penting bagi guru
untuk dapat menyiapkan pengajaran secara jelas dan
sistematik dalam lingkup ini.

Operasi pembagian merupakan operasi hitungan yang terEulit
dipahami oleh siswa, terutama siswa berkesulitan belajar
matematika. Menurut Tombokan (199 6:p.1,14) f aktor penyebab
kesulitan, antara lain: (1) tidak memiliki pengetahuan atau
keterampilan prasyarat (atau pengetahuan awal), dan (2)
menghitung mulai dari kiri ke kananpadahal ke empat operasi
dasar semuanya mulai dari kanan.

Penyelesaian soal pembagian dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu cara sekatan dan cara pengukuran (Akhbar
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Sutawidjaya, 1992/l9gg). Cara sekatan tidak dapat
digunakan pada pembagian bilangan pecah, tetapi baik sekali
digunakan pada pengenalan awal pembigian. Cara
pengukuran digunakan baik pada pembagiin dengan
bilangan bulat maupun dengan bilangan p""uh. Dalam cara
sekatan, misalnya ibu guru membagi 12 gula-gula pada 3
anak, maka cara pemecahannya: setiap 

".,"t aiUeii gula-gula
s-atu-satu sampai gula-gulanya habis baru dihitung kue yang
dimiliki setiap anak, yaitu 4 buah.

:CrC,t* **ri+

Pembagian bilangan bulat dengan cara pengukuran dapat
dipikirkan sebagai pengurangan beiulang. SeUa[ai contoh 20 :
5 dengan pengukuran bgrulang adalah sebagai Lerikut:

20
-5 I
l5
-5 1 20:5=4
l0
-5 I

5
-5 I
0

Cara pembagian dapat pula dilakukan seperti berikut:

L5:3=5
xxxxx
XXXXX
XXXXX

r;r

untuk mengecek hasil bagi, siswa dapat melakukan perkalian
antara hasil bagi dan pembilang. Contoh 30 :6 = S,cara mengecek

X

x

x

x

x
x

x

X

X

X

x

X

X

X

X
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apakah hasil pembagian 5 benar, maka 5 hendaknya dikalikan
6 apakah sama dengan 30, bila hasilnya tidak sama berarti
perhitungan pembagian tersebut salah. ]awaban 5 adalah benar,

karena6X5=30.

6) Pengukuran
Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapkan pada
istilah "mete{', "l7ter", "torr", "jam" dan sebagainya. Siswa

berkebutuhan khusus perlu sekali dibekali dengan
keterampilan penguk*u., yuttg berfungsi dalam kehidupan-
nya. Pengukuran dalam matematika meliputi: waktu, uang,
panjang, berat, dan isi. Meskipun waktu dan uang tidak umum
diajarkan sebagai pengukuran, semua pengukuran adalah
didasarkan pada perbandingan relatif. Ketika kita
mendefinisikan waktu atau pengukuran waktu, kita
membandingkan sebuah periode antara dua kejadian dengan
suatu jangkauan waktu tertentu, selalu disebut detik, menit,
jam, dan seterusnya. Demikian juga, uang membantu kita
membandingkan harga objek, sebagai contoh seribu rupiah
lebih berharga dari seratus rupiah.

Anak-anak berkebutuhan khusus sebaiknya diajarkan
beberapa konsep pengukuran, khususnya waktu dan uang.
Pada bagian ini, bagaimana mereka menggunakan konsep
ini; sebagai contoh: waktu dapat dilihat sebagai perbed3an
siang dan malam, hari dalam mitggu, minggu dalam bulary
bulan dalam tahun, dan seterusnya.

7) Waktu
Anak-anak berkesulitan belajar matematika perlu sekali
diberikan keterampilan menentukan waktu dan arah (Lerner,
1985). Guru harus mengembangkan tentang persepsi waktu
(ia*" menit, detik) dengan menyediakan pengalaman-
pengalaman yang kongkrit. Anak harus dapat membaca dan

,l

)

i

I
1

I
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menulis iam maupun "merasakan" jam (Tombokan,
1996:p.L64). Sebagai contoh: guru menunjukkan jam dinding
sebagai beriku[ "Sekarang iam 1.L.00, satu iam lagi kita akan
pulang ke rumah". Setelah pengalaman kongkrit, anak-anak
juga harus menggambar jam dan kemudian latihan soal-soal

mengenai jam.

Setelah pengalaman di atas, anak-anak diajak menggunakan
jam sesungguhnya yang memiliki jarum panjang dan pendek.
Dengan menggunakan jam (sesungguhnya atau dibuat dari
karton), kita memperkenalkan interval waktu dengan segmen

setengah jam, L5 menit, 5 menif dan 1. menit. Kita lanjutkan
dengan aplikasi pengukuran waktu dalam kehidupan sehari-
hari. Kemudian dilanjutk:rn secara bertahap menjelaskan hari,
minggu, bulary tahun dengan menyediakan kalender.

Belajar untuk menyatakan waktu pada sebuah jam adalah
sebuah tugas yang sulit bagi kebanyakan anak, terlebih bagi
siswa berkesulitan belaiar. Sebelum diajarkan konsep waktu,
anak-anak kita ajarkan konsep: "hari irti", "hati esok",
"minggu depan", "setengah iaf,r", sePeremPat jam", dan
sebagainya sebagai dasar untuk pemahaman waktu.
Kemudian, anak harus dipahamkan tentang adanya kejadian
tertentu yang dikaitkan dengan waktu, misalnya: "Tandi
malam puk"l 07.15 telah teriadi gemPa di laut lawa"; "Kita
makan siang pukul berapa ya?. Kalau perlu, anak-anak diajak
untuk membuat iadwal secira bersama kegiatan harian dan
mingguan selama hari libur sekol

202 203
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Keterampilan keu

masuk sekolah

Penganggaran di rumah dapat
daftar untuk sewa, makanan,

'pembukuan dapat
harus belajar
menyimpan

berbagai aktivitas di sekolah. Guru dapat
vitas ini untuk

Anak-
dan dari

g) Isi dan Berat
Berat tidak dapat diperkirakan dari isi, atau sebaliknya isi tidak
dapat diprediksi dari beratnya barang. Istilah "lebih" dan
"kurang" harus dikaitkan dengan isi. ]ika anak-anak belajar

ffit,a) Uang

peralatan eletronik untuk transaksi keuangan, dan
untuk perhitungan keuangan
dapat juga membuat simulasi

sehingga terjadi
lembaga-lembaga

ffi

Terbatas, dan lainnya
keuangan di antara

mini yang disimulasikan tersebut.
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untuk

2M
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kalkulator sebagai alat untuk
dengan

bahwa
bahasa
dan (3)

Yang perlu dilakukan siswa bbrkesulitan
belajar matematika) cerita adalah

kembali

(19S1) sebagaimana dikutip,Tomboian
(1996:p.1.69) memaparkan beberapa strategi efektif untuk

Saiikan soal-soal cerita secara lisan, tenrtama bagi murid-
murid berkesulitan belaiar yang tidak dapat membaca

mengajarkan pemecahan masalah bagi anak-anak
berkesulitan belajar.

1. Gunakan situasi pemecahan masalah yang menarik dan
sesuai dengan pengalaman murid

x
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3.. Gunakan objek-objek yang kongkrit untuk penguatan vi_
sual seperti gambar, grafik, atau objek_objek yanl kongkrit
lain untuk mengklarifikasi, mend emonrirusi"ku.,, du.,
verifikasi jawaban.

4' Menyederhanakan soal- substitusi soal kompleks dengan
soal sederhana, dan soal menyangkut *gki_ur,gka besar
dengan soal angka,sederhana. l

5. Menyajikan kembali soal dengan kata_kata sendiri.
Verbalisasi akan membantu ^rria"mer,g;""il;;; L*r.
dirinya sendiri. Verbalisari lrrgu";"-il"","-tir"
mengetahui apakah niurid ,r,".rg"iti soal apa tidak.

6. 'Melengkapi soal-soal dari buku matematik" sD d"r,gu.,' soal'soal yang dibuat guru.
7, Berikan kesempatan anak untuk berpikir. Kita berupaya

untuk mengerti bagaimana banak memikirkan danmenyelesaikansoal. i i '

Mengiku ti langkah-langkah penyelesaian soal cerita
soal,

mereka tidak daqat membaca- Akan
me5gka suka4
soal. Mereka cenderung

memikiqkan
men

membuat penyelesaian segera setelah melihat angka-
angka dalam soal; Oleh sebab itu perlu melatih mereka
menggunakan strategi p€nyelesaian soal ceriterh.

,:,1

Polloway & Pa tton, L993:p.32L) menyatakan bahwa untuk
.;,: r, i

mengajar problem solving, guru harus membantu siswa: (1)
memahami bahasa.: yang terlibaf dalam situasi"maSalah, (2)
memfokuskan pada informasi yang relevan dan kata-kata
signifikan yang diperlukan untuk memperoleh jawaban yang

'206

benar dan membuang yang tidak relevan, informasi yang tidak

207

ting; (3) men
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yatakan secara lisan masalah; dan (4)

strategi pemecahan masalah-

(7993:p.322) mengemukakan s tra te gi e f ektif. ,Polloway &Patton
dalam penggunaan Problem solving adalah:

1) Baca (atau dengar) secara cermat

2) Tulis beberapa kata jenis jawaban yang dibutuhkan

buang informasi Yang tidak

4) Cari angka-angka Penerang yang Penting
s) Gambarkan dengan sebuah diagram atau sketsa yang

sesuai; grafik ini tidak harus meniadi sebuah pekerjaan

tetapi dipat membantu untuk menggambarkan masalah

apa yang diselesaikan.
Putuskan perhitungan yang diperlukan, dan identifikasi5)
kalimat yang pasti untuk situasi ini'

7) Lakukan perhitungan
8) Evaluasi jawaban untuk menentukan jawaban yang benar

9) Tulis jawaban dengan unit yang sesuai'

Bagi siswa berkesulitan belaiar yang memiliki keterampilan

*"nrbu.u yang terbatas akan sulit untuk memahami bahasa

matematika. Untuk mengatasi kasus ini, Cawley (198a)

sebagaimana dikutip Polloway & Patton (L993:p'322)

memberikan rekomendasi penggunaan materi bacaan yang

memudahkan bagi siswa tersebut memahami gambaran

matematika dalam lembaran ini. Dari adaptasi materi ini,
masalah bacaan dapat dikembangkan dengan menggunakan

bahasa yang siswa Pahami.

Jadi, cara yang paling efektif untuk mengembangkan dan

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dalam

matematika meliputi pendefinisian istilah yang dlgunakan

soal-soal cerita, hal ini

:

i
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dengan jelas, strategi pembelajaran untuk mengidentifikasi
kata-kata dan untuk membuani informasi yang"tidak furfr,menggunakan strategi mediaii verbal ,r.,t,rf p"*uJJu.,
masalah, dan menyediakan prosedur pemecahan masalah
secara sistematik.

Contoh pemilihan

Pada perayaan
kecepatan kodok
meloncat diikuti
Kodok yang lain

masalah

Menemukan

.,49
25

Tulis dengan cerita

Berapa kodok hijau?

74

dalam bahasa
matematika

74
-49

.:tJ i

208
209

'.q
ii-,: ;l- :irlti.t,.. :. ',1 ,t. r': : fri:ri,. ':ri :1, :,t, t,, ,:l'

:;i.r i-i i, r'I lir_r I :i ; 1,t, :ri,l i,j i j .::,.. j,ii ! . .r i i., ii, ii i,rirt., , : I : f.

,"!...r1r:,i!r r:;.,":I j; r.-l

usif untuk

khusus
pada pendidikan sains

yanS

Mengapa pendidikan sains sangat penting dalam pendidikan
untuk siswa berkebutuhan khusus di Indonesia? Karena terjadinya
proses peralihan peradaban dari peradaban agraris ke peradaban

rc

.:: r

rc
G

t'ir*ti: :, l(", 1; i)r,i:,;:

: , :r:'i.i .li,r':i r.t

STRATEGI PEMBETAJARAN

sains di

salns

hidup di masyarakat. ' r'1 lliiif

tersebut.
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mesin dan industri serta informatika, dengan perkembangan yang
sangat cepat sebagai akibat dari peningkatan IPTEK yang
mempunyai dampak terhadap seluruh dimensi dari berbagai nilai
kehidupan.

Globalisasi yang termanifestasikan dalam strukturnya
melibatkan semua jaringan dengan tatanan global yang seragam
dalam pola hubu.gur, yur,g ,ifut.,yu p"r,Ltratik, kJmpetitif,
rasional, dan pragmatis (Poespowardojo, L99S), dalam berbagai
kehidupan kita, terutama dalam dimensi ekonomi dan budaya.
Konsekuensinya ialah bahwa di dalam penyiapan SDM dan
pemberdayaan SDM, kita harus bersifat realistis. Salah satu
kelompok SDM kita terdapat kelompok yang berkebutuhan
khusus. Oleh karena itu, ,puyu penyiapan dai pemberdayaan
SDM berkebutuhan khusus yang melek sains, teknologi dan
informasi harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan
tingkat kemampuan mereka.

Konsep sains bagi semua warga yang dijabarkan dari konsep
science for all adalah pengkajian dan penterjemahan pengalaman
manusia tentang dunia fisik dengan cara teratur dan sistematis.
(Conny Semiawary 2003). fadi konsep sain di sini harus mencakup
semua aspek pengetahuan yang dihasilkan oleh aplikasi metode
saintifik, bukan saja fakta dan konsep proses saintilik, tetapi juga
berbagai variasi aplikasi pengetahuan dan prosesnya seperti
umpama pengamatan, pengelompokan, perkiraan serta penilaian
dan interpretasi. Sedangkan teknologi menunjuk pada aplikasi
sains dalam cakupan pengetahuan sains (Unesco, 1989). Jadi, sains
bagi semua warga berkenaan dengan kehidupan nyata yang
terkait dengan fenomena dunia fisik dan lingkungan dekat dan
tidak saja memiliki kelompok sasara., poprluri iekolah siswa
normal, melainkan juga anak-anak berkebutuhan khusus.

Dalam pembelajaran sains, sis\^,a berkebutuhan khusus
seharusnya mendapatkan pelayanan dengan frekuensi yang lebih
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banyak dan lebih lama bila ditempatkan dalam kelas integrasi di
sekolah runum. Mereka membutuhkan dikdaktik metodik khusus,
sangat penting bagi kehidupannya, dan bidang direfleksikan
dalam kompetensi yang dituntut pada ienjang pendidikan
selanjutnya.

Price, Ness, dan Sitt (1982) menyarankan bahwa daya dorong
yang tinggi dalam program pendidikan sains bagi siswa
berkebutuhan khusus terletak pada pengembangan atau remidiasi
keterampilan dasar. Selain itu, program pembinaan kepribadian
untuk bidang ini perlu diperhatikan; sehingga perlu pendidikan
khusus yang melatih untuk mempersiapkan para personal bekerja
pada bidang ini. Patton dan Colleagues (198n menemukan bahwa
jumlah yang cukup signifikan dari pendidikan khusus yang
dilaporkan guru bahwa mereka tidak pernah menerima latihan-
latihan jenis ini. Bukan suatu hal yang anetL personil pendidikan
khusus yang paling banyak merasa tidak dipersiapkan dan tidak
dihadapkan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

Guru-guru reguler pada umumnya kurang dipersiapkan
untuk bekeria melayani pendidikan sains bagi siswa berkebutuhan
khusus, sehingga mereka tidak dapat memberikan pelayanan
pendidikan dengan tepat. Atwood dan Oldham (1985)
menerangkan tiga masalah utama yang dikaitkan dengan siswa
berkebutuhan khusus yang ditempatkan di pendidikan umum:
(a) kekurangan dalam bahasa (seperti membaca, mendengiar,
menulis, bicara), (b) kesulitan kosa kata dan konsep baru; dan (c)
perilaku yang tidak sesuai. Dengan tiga masalah ini, maka hal
itu dapat dijadikan dasar dan saran kepada guru-guru di sekolah
umum untuk dapat mengajar bagaimana mengakomodasi
kebutuhan khusus siswa di dalam kelasnya.

Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan
khusus dalam bidang sains, bukan hanya terletak pada
kemampuan guru yang terlatih, melainkan juga perlu adanya

-
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buku-buku referensi yang memberikan informasi khusus dalam
bidang sains yang ditulis oleh pakar pendidikan.

khusus di kelas reguler adalah (1)

khusus dalam kelas studi sains. Untuk siswa berkebutuhan khusus
tertentu (yang memiliki karakteristik tidak dapat membaca buku
teks atau tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas diskusi dan
kelas) memerlukan bimbingan atau bantuan tersendiri. Mereka
belajar dengan keterbatasan karena kondisi kekhususannya, maka
sering justru.meningkat perilaku yang tidak diinginkan; (2) pada
saat menerima jadual layanan khusus (seperti, konseling, reme-
dial membaca). Pada saat siswa berkebutuhan khusus memperoleh
perlakuan konseling atau remedial, maka mereka kehilangan
waktu belajar di saat siswa-siswa lain mendapat pelajaran sain
di dalam kelas.

Belajar sains harus dikenalkan pada semua siswa, khususnya
siswa berkebutuhan khusus sebagai dasar untuk memiliki
keterampilan hidup. Ada bany,ak'alasan kenapa studi ilmu
pengetahuan penting diajarkan kepada siswa berkebutuhan
khusus (Polloway dan Patton, 1gg3)

membantu siswa
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4. Para siswa memiliki kesempatan .untuk mengembangkan
keterampilan berpikir yang lebih tinggi dan strategi
pemecahan masalah.
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Interviu digunakan tidak hanya menentukan apa yang telah

siswa, tetapi juga untuk menentukan minat siswa
informasi ini, maka guru harus melakukan
siswa dengan berbagai teknik pendekatan.

semua

213

faktor yanS

penempatan siswa berkebutuhan

slswa.



Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

(Polloway and Patton, L993). Pembelajaran sains merupakan
vitas yang

:;,r-r'

&

i:1

khusus.

tian

karenanya mereka tidak dialokasikan banyak waktu ke bidang
pelajaran ini setiap minggu. Atas dasar ini, maka pelajaran sains
hendaknya dirancang berdasarkan topik-topik yang cocok dengan
kebutuhan-kebutuhan masing-masing siswa, baik kebutuhan

ij'

,.r, ..,:J ,::r.., i^r.,

evaluasi). Keterampilan-keterampilan tersebut sangat

Menurut Poloway dan Patton (1993) bahwa kompetensi sains
yang harus dimiliki guru meliputi:
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o Mengetahui isi bidang pendidikan sains

o Memahami sejumlah tertentu
Mampu

untuk
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semua bukan

berkebutuhan khusus yang

sasaran

siswa

o

D. Isi Pengajaran Sains

Yager (1989) dalam ringkasan hasil penelitiannya ditemukan
4 tujuan pendidikan sains yaitu: (1) sains untuk memPertemukan

Patton

C
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lanfak mengembangka

ftfilrr,,an 
proses, apalagi yang berhubungan dengan domain

216

i.:.r .i:.. r: ....)t ,:: .: r. .'.. . ', : Strategipembelajaran AnakBerkebutuhanKhusus

yang membutuhkan,ranalisis, pikirani :ii+ak' sePer.ti

memberi,
terjun di masyarakat. ,Contoh:,nnaft tuna rungu',yangiharus
mendalami sistem penyulingan air untuk mendapatkan air bersih
dari. air.laut., Pengetahuan ini dapat dimanfaatkah.bagi: siswa
tersebut untuk wirausaha di bidang. pengadaan air bersih,di
daerahnya karena di daerahnya, air. tanah tidak dapat dikonsumsi
sebagai air minum atau untuk memasak.

ffi
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E. Pendekatan pembelajaran Sains

Program sains di sekolah dasar pada umumnya masihberorientasi pada buku_ teks dan sangat sedikit y".,g u"rorientasi
Pada aktivitas tangan (hands-on actiaities). Menurut hasil statistik(Polloway & Pattory 1993) bahwa banyak siswa berum terdorong
menemukan dan memilih pengembangan karir di bidang sains.untuk 

itu para guru.sains t *"i dapat mem,ih strategi mengajar
.tuiy: khususnya dalam mengalar sains untuk 

"ilr*l_rir*uberkebutuhan khusus.

Polroway & patton (1993) mengemukakan tiga pendekatan
pembelajaran sains yang meriputi iuku teks, proiralm orientasip.l":r, dan.program khusus yang dirancir,g"untuk siswaberkebutuhan khusus.

a. Buku Teks

Penggunaan buku teks dalam pembelajaran sampai sekarang

3_:,.hrT:tP:1".0:"dekatan yang terus digunakan oteh paraguru dalam melakukan.kegiatan pembelajaran, khususnya di
s-g_kolah dasar dan sekolafr""r""ur,lg"h. penggunaan buku teksdalam pembelaiaran.di kelas r"eguter terkadang kurang
.me.nquntungkan bagi siswa tertlntu, khususnla siswaberkebutuhan khusus (seperti siswa tunaneha). or"n t"r"r," it ,guru harus mencarikan modifikasi turisan yang 

"o"ok 
untuktunanetra, misalnya dengan sistem braille ata"u huruf yrrrgdiperbesar atau dengan pewarnaan tertentu.

Ketidakmampuan siswa membaca materi sains dapat menjadipenghalang untuk menggunakan buku teks sains. Armtruster danAnderson (1988) m1glat masalah penggunaan buku teks yang
T:":"rt dipengaruhi oreh 3 faktor: (-r) rt "tt"r (pengaturan ide),(2) kelekatan (kelancaran dalam menyampaikan gagasanbersama), dan kecocokan pembaca. yang pasti, gulu tidak

,2r8
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memitiki waktu untuk mempertemukan berbagai kebutuhan siswa-

siswanya atau kebutuhannya sendiri sebagai seorang guru sains.

b. Pendekatan Orientasi Proses (Process-Orienteil)

Pendekatan orientasi Proses untuk sains menekankan pada
penggunaan keterampilan proses atau keterampilan menemukan
daripada akumulasi informasi secara substantif. Sebagian terbesar

pendekatan ini meminta guru untuk menjadi fasilitator belajar
daripada penyebar informasi atau pengetahuan. Tidak semua

guru akan menyetujui kurikulum sains ini karena Perannya
menjadi fasilitator.

Karena program ini dikembangkan untuk pendidikan umum
dan meminta keterampilan belajar mandiri dan pengarahan diri,
maka timbul pertanyaan yaitu bagaimana PeneraPannya bagi
siswa berkebutuhan khusus? Polloway & Pafton (1993) telah men-
dokumentasikan penggunaan materi orientasi Proses dalam
pembelajaran sains terhadap siswa berkebutuhan khusus. Atwood
dan Oldham (1985) menemukan bahwa corak orientasi kurikuler
ini.bekerja dengan baik bagi siswa berkebutuhan khusus yang
dipadukan ke dalam latar pendidikan reguler. Meskipun begitu
sungguh pun program orientasi proses (penemuan) dapat
digunakan untuk siswa berkebutuhan khusus tingkat ringan,
beberapa perhatian khusus harus dikenali.

c. Program khusus untuk anak berkebutuhan khusus

Dalampendekatan ini, meskipun tidakbanyak hendaknya ada
materi yang tersedia untuk dikembangkan bagi siswa
berkebutuhan khusus. Program pertama, Scientifc Actiaitis for the

aisually impairemen (SAVI), Science eaichment for learflers withphysi-
cal handicaps (SELPH), adalah kebanyakan diadaptasi dari topik-
topik terpilih dari program Scimce Cuniculum hnproaement Study
(SCIS). Kegiatan sains untuk tunanetra (ttisual impai.red), sains

-
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untuk tunadaksa perlu topik-topik tertentu yang harus dipilih dari
program yang asli untuk dimodifikasi dengan menyesuaikan
berbagai kebutuhan khusus anak.

d. Pendekatan pilihan

Dengan pendekatan ini pengembangan isi program
membutuhkan pertimbangan yang hati-hati. Iika siswa
berkebutuhan khusus diintegrasikan ke dalam latar kelas reguler,
maka isi pelajaran harus sama baik untuk siswa berkebutuhan
kluzus maupun siswa normal dengan menggunakan kurikulum
sekolah umum. untuk pelajaran siin bagi rir*u berkebutuhan
khusus hendaknya dipilih yang lebih fungsional dan didasarkan
pada keterampilan hidup yang dibutuhkan yang lebih sesuai
dengan kekhususannya.

Dengan tanpa melihat isi kekhususan, bagaimanpun, pro-
gram terpilih harus diurutkan sesuai dengan konsep
perkembangan dan strategi pembelajaran (price, daLm polloway
& Patton, 1993).'Bila guru menginginkan merancang kurikulum
sain sendiri hendaknya mengacu pada lingkup dan 

-urutan 
serta

hasil diskusi pengembangan kurikulum untuk sain. Tentu saja
pengembangan kurikulum sains untuk anak berkebutuhan khusus
berbeda-beda sesuai dengan karakter kekhususannya.
Pengembangan kurikulum sains untuk siswa tunanetra
hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak tunanetra. Anak
tunanetra sulit untuk mempelajari bagaimana bentuk perputaran
planet yang secara nyata dipahami secara visual, sulii untuk
mengenal spektrum wama, sulit unfuk melakukan eksperimentasi
bahan-bahan kimia. Dengan karakteristik tersebut dapat
digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum yaitu dengan
modifikasi kurikulum sains untuk anak tunar,"tru denfan
penghilangan atau penggantian materi.
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F. Pendekatan Contextual Teaching Learning (CfL)

Pendekatan kontektual merupakan konsep belajar yang

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya
dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari,
dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif,

yakni: konstruktivisme (cons tructiaisme), bertanya (Qrtestioning),

menemukan (Inquiry), masyarakat belajar (learning Community),

pemodelan (Modeling), dan penilaian sebenarnya (Authentic

Assesment) (Didi Setiadi, 2002). Dengan konsep itu, hasil
pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Proses

pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan

siswa bekerja dan mengalami, bukan tranfer pengetahuan dari
guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada
hasil.

Dalam konteks ini, anak perlu mengerti apa makna belajar,

apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana
mencapainya, Anak-anak disadarkan tentang aPa yang mereka

pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Dengan begitu mereka
memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal

untuk hidupnya nanti. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat
bagi dirinya dan berupaya menggaPainya. Dalam upaya itu,
mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing.

Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu anak

mencapai tujuannya. Maksudnya guru lebih banyak berurusan
dengan strategi daripada pemberian informasi (Didi Setiadi,20ft?).
Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja
bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas

(siswa). Sesuatu yang baru (pengetahuan dan keterampilan)
datang dari 'menemukan sendiri, bukan dari apa kata guru.
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Begitulah peran guru di keras yang dikerora dengan pendekatankontektual.

Kontektuar hanya sebuah strategi pemberajaran seperti harnyastrategi pemberajaran yang lair,. t<onl"kt ral dikemba;g?;" dengan
l"j".ul agar pembelajaran rebih produktif daniermakna.
Pendekatan kontektual dapat dijalankan tanpa harus-mengubahkurikulum dan tatana., yur,g uiu.

sejauh ini pendidikan kita masih didominasi pandanganbahwa pengetahuln.sela-Sai perangkat f"f.o_frti, ilr,g l,u.r,dihafal. Kelas masih berfofus pudu gu., (teacher centired)sebagai
lymber . 

utama. pengerahrur,, ke..,rdr; .;;;; ffifii pitihanutama strategi berajar- ultuk itu diperlufr" rgil;h 
"*i,"gr berajar"bart)" yang lebih- memberdayatun anak. sebuah strategi berajaryang tidak mengharuskan anak menghafar ;;kr;;l;, tetapisebuah-strategi yang mendorong ariak *".,gLor.riruksikan

pengetahuan di benar mereka ,".,Ii.i.

Y:hlli landasan filosofi konstruktivisme CTL dipromosikanmenjadi alternatif strategi. berajar yang baru. Melarui slaiegi crl,
;iswa .difr1apk11 Uetayar' *"tuiui,,_"r,gulr-ili' brku.,"menghafal". CTL menawarkan sebuah -Solusi 

menujukeberhasilan akademif< yang dapat diraih oleh semua anak. CTLsesuai untuk perkembangui otat dengan memasukkr";;;r;prinsip kehidupai. CT! merupakan:sistem holistil yangmerefleksikan bekerjanya alam. CTL mengabaikan duarisme yang
{eltruktif .altara pemikiran dan tindakan.(Ehine B lor,r,ror,, zoo2).Dalam hal ini, CTL justru memadukan kedua d"*p t;rsebut.

Pendidikan tradisionar menekankan pada kemampuan untukmernahami isi materi. Anak diharuskan mengingat fakta, bentuknarna, tanggal, tempat dan peristiwa. Siswa;";p"i;;; mareridalam keterpisahan satu sama rain, dan reuilr uffii meratihkemampuan dasar, seperti menulis dan menghitung. Jika siswa
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ya konsentrasi pada materi, mereka akan menyimpan
yang mereka pelajari tersebut.

bahwa makna akan muncul dari hubungan antar konten
dengan konteknya. Semakin anak mampu menghubungkan
pelajaran akademik dengan konteksnya, lebih banyak makna yang
mereka peroleh.

CTL mengajak anak pada suatu aktivitas untuk mengkaitkan
teri akademik dengan konteks kehidupan. Ketika anak

mengindentifikasi masalah, membuat pilihan, bertanggung jawab
mencari informasi, menemukan kesimpulan, aktif memilih,
mengatur, menanyakan, menyelidiki, mereka sebenarnya
mengkaitkan konten akademik dengan konteks situasi kehidupan,
dan di sinilah mereka menemukan makna. Pencarian makna
merupakan ciri utama dari CTL.

Menyuruh anak untuk belajar tanpa makna menyebabkan
anak akan bertanya "mengapa saya harus belajar?". Pertanyaan
ifu sangat ilmiah, karena sebenarnya siswa mencari makna dalam
pelajaran di sekolah. Menurut psikolog Viktor E. Frankl, perhatian
dan pemikiran manusia tidak sekedar untuk mencapai
kesenangan, tetapi lebih pada mencari makna hidup. Menurutnya,
manusia menemukan makna hidup melalui tiga jalan: 1)
mengkreasi suatu pekerjaan atau mengerjakannya, 2) mengalami
sesuatu, baik yang bersifat alamiah maupun bentuk budaya 3)
melalui sikap yang kita ambil dalam rangka menghindari
penderitaan.

Penerapan CTL dalam secara garis besar meliputi langkah-
langkah berikut ini:

1. Kembangkan pikiran bahwa anak akan belajar lebih
bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan
sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan
keterampilan barunya.

'!,8-

1-
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Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk
semua topik

3

4

5

6

7,

Dalam pembelajaran kontektual, program pelajaran me_
rupakan rencana kegiatan kelas yang dirancing grr.r, fang berisi
skenario tahap demi tahap tentan! apa yang Lk"r, dilakukan
bersama siswanya sehubungar, -aer,gan 

t"opik y".rg utur,dipelajarinya. Dalam program tercermin tujuan purrrb"l";"r".,,
media untuk mencapai tujuan tersebut, tanjtuf,_tangkah
pembelajaran dan autiotentii assesment-nya. perumusan tujuanyang kecil-kecil bukan me^jadi prioiitas dalam rencana
penyusunan rencana pembelaja.r., iTL, mengingat yang akan
dicapai bukan "hasil,, ,"jrpi lebih pada -stratJgi f,"tjr.,,. y"r,g
diinginkan bukan "banyak 

letapi danigkal" merainian,,"iikit tetapi
mendalam". Dalam kontek ini program dirancang guru benai_
*i": rencana pribadi yang dikeryikannya be.sui.,J anak-anak
di kelas.

Pendekatan CTi melupakan pendekatan pembelajaran yang
lebih mgngaktifkan kegiatan siswa 

-daram 
bera;ar. Namun, sebagian

besar pendidik (guru) di sekolah belum banyak yu.,g 
^*ahamipendekatan ini apa.ragi untuk mengaplikasit"r,.,yul Mengubah

pandangan pendekatan pembelajirin dari yang tradisional
(behavioristik) kepada pendekatan konstruktivistik memerrukan
pengkajian yang mendalam dalam bentuk seminar, diskusi atau
penelitian eksperimen.

. Esensi pembelajaran dengan pendekatan CTL adarah siswa
harus secara individu menemukan dan mentransfer informasi-
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informasi kompleks dan sisvva harus menjadikan informasi itu
sendiri (Brooks, 1993, Leinhart, 1992). Keaktifan siswa

u (Degeng, 2000). Agar siswa dapat aktif atas prakarsa
pemberian kebebasan
kepada anak untuk

esensial menurut teori
konstruktivistik.

esensial dalam pendekatan CTL. Kegagalan atau keberhasilan,
kemampuan atau ketidakmampuan dilihat sebagai interpretasi
yang berbeda yang perlu dihargai.

Bedanya dengan pendekatan behavioristik yang selama ini
kita lakukan adalah bahwa pada pendekatan behavioristik, si anak
terkekang dengan aturan dan pembiasaan (disiplin). Kegag'alan
atau ketidakmampuan dalam menambah pengetahuan
dikategorikan sebagai kesalahan dan harus dihukum (diberi nilai
jelek atau tidak naik kelas). Sebaliknya, keberhasilan atau
kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas
dipuji atau diberi hadiah. Ketaatan kepada aturan dipandang
sebagai penentu keberhasilan. Pengawasan atau kontrol belajar
dipegang oleh sistem di luar si belajar (guru, media, fasilitas belajar,
dan orangtua). Menurut teori pendekatan behavioristik bahwa

dalam proses pembelajaran yang bernuansa konstruktivistik

dulu
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seseorang dikatakan telah belajar apabila mampu mengungkapkan
kembali apa yang telah dipelajari (Degeng, 2000). Sedangkan
menurut pendekatan CTL bahwa tujuan pembelajaran
menekankan pada penciptaan pemahaman, yang menuntut
aktivitas kreatif, dan produktif dalam konteks nyata.

Dari segi tujuan pembelajaran, pendekatan CTL
berpandangan bahwa tujuan pembelajaran ditekankan pada siswa
bagaimana belajar: menciptakan pemahaman baru, yang
menuntut aktivitas kreatif-produktif dalam konteks nyata, yang
mendorong siswa untuk berpikir dan berpikir ulang serta
mendemonstrasikan. Dengan demikian siswa dituntut untuk
dapat berpikir dan berbuat secara nyata dengan penuh kreativitas
dan produktivitas. Sedangkan pada teori behavioristik,
menekankan bahwa tujuan pembelajaran menekankan pada
penambahan pengetahuan (mampu mengungkapkan kembali apa
yang telah dipelajari) dan bukan penciptaan pemahaman yang
menuntut aktivitas kreatif produktif dalam konteks nyata.

Tujuan pembelajaran dalam CTL adalah melatih anak untuk
dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan
agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang
bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dengan bekal
kemampuan berpikir kritis dan'memproses pengetahuan yang
diperoleh, juga siswa diharapkan dapat memecahkan masalah-
masalah dalam kehidupan nyata dengan cara menemukan
berbagai alternatif solusi masalah.

Strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL
menekankan bahwa penggunaan pengetahuan sechra bermakna.
Guru. mengikuti pandangan anak dan memotivasi untuk
terjadinya aktivitas belajar dalamkonteks nyata. fadi dalam strategi
pembelajaran menurut pendekatan CTL menekankan pada proses
dan bukan pada hasil. Pembelajaraan lebih banyak diorientasikan
untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan atau pandangan anak,
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aktivitas belajar anak dengan penekanan pada
berpikir kritis dalam kontek kehidupan sehari-hari-

Problem-Based Learning tersebut juga sejalan dengan
pengajaran top-down yang lebih ditekankan pada pendekatan

Lonstruktivis. Dalam pengajaran top-dmtn, anak mulai suatu tugas

yang kompleks dan autentik, artinya tugas itu bukan merupakan

lugiu., dari suatu tugas kompleks yang akhirnya diharapkan

t"gur itu dapat dilakukan siswa, melainkan tugas itu merupakan

tugas kompleks yang sebenarnya tersebut'

slavin dan Robert E. (2000) mengemukakan dua prinsip dalam

pembelajaran CTLO: (1) sains adalah untuk semua anak dan (2)

pembelajaran sains merupakan proses aktif. Prinsip pertama

mengandung arti bahwa semua anak dapat mencapai

p"*iho-an apabila mereka diberi kesempatan. Anak akan

inencapai pemahaman tersebut dengan cara-cara yang berbeda

dan pida kedalaman yang berbeda. Siswa akan meniapai hasil

belajar tersebut pada kecepatan yangberbeda, sehingga anak lebih

cepat daripada yang lain. Perhatian terhadap siswa yang memiliki
keiepatan belajar yang berbeda ini sejalan dengan salah satu missi

Currictlum Center (2000), yaitu To dnelop a learning ?rogramme
thnt seroes the ditsersity of pupils aktiaities. Berkaitan dengan tinglat
kemampuan yang berbeda tersebut, perangkat ini menyediakan

kegiatan untuk mengakomodasi tingkat kemampuan seluruh anak

seperti berikut ini.

Prinsip kedua mengandung arti bahwa pelajaran sains

merupakan sesuatu yang dilakukan anak, bukan sesuafu yang

dilakukan untuk anak. Anak, bukannya 8uru, neenjadi individu
yang mengidentifikasi masalah, mengusulkan cara pemecahan

masalah, dan kemudian menguji usulan cara pemecahan itu. Siswa

harus diberikan pengalaman-pengalaman fisik atau sensori motor

sebagai dasar untuk mengembangkan ide-ide abstrak. Perangkat

ini memberikan kemudahan bagi guru untuk menggunakan
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berbagai kesempatan learning by doing. Dalam pendidikan sains,
anak mendeskripsikan objek dan kejadian, mengajukan
pertanyaan, memperoleh pengetahuan, mengkonstruksi
penielasan atas gejala alam, menguji penjelasan tersebut dalam
berbagai cara yang berbeda, dan mengkomunikasikan ide-ide
mereka kepada orang lain.

Proses aktif memiliki implikasi aktivitas mental dan fisik. Hand-
on actiaities tidak cukup, anak juga harus memiliki pengalaman-
pengalaman minds-on Pengajaran sains harus melibatkan anak
dalam penyelidikan-penyelidikan berorientasi inquire. Dalam
kegiatan ini mereka berinteraksi dengan guru dan teman mereka.
Anak mengemukakan hubungan antara pengetahuan IPA yang
telah mereka miliki dan pengetahuan alamiah yang ditemukan
dalam banyak sumber. Mereka menerapkan isi sains pada
pertanyaan-pertanyaan baru; mereka terlibat dalam pemecahan
masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, dan diskusi
kelompok; dan mereka mengalami asesmen dan evaluasi yang
konsisten dengan.pendekatan aktif dalam belajar tersebut. Peran
guru adalah mempersiapkan suatu atmosfir dan di bawah
atsmosfir itu anak merancang dan mengarahkan kegiatan.

ditulis
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;gunaan angka dan penalaran merupakan ciri dari anak
/matematika anak dengan gaya interpersonal

seting sosial, sedangkan anakrasa percaya diri dalam
ya intrapersonal lebih menyukai belajar sendiri. Gaya

berkaitan dengan pengenalan apresiasi, dan pemahaman
dan fauna dunia alamiah. Gaya ini berdasarkan pada

pola-pola nada, termasuk berbagai bunyi-bunyi sekitar
dan pada suatu kepekaan terhadap ritnre dan irama.

kata-
anak

Dengan perangkat pembelajaran yang memiliki karakteristik
atau fitur seperti di atas, diharapkan dapat menjadikan pelaiaran

1. Pengembangan konsep yang solid dan memusatkan pada
ide-ide yang prinsip dari sains

2. Hnnd-on danminds-on actitrities yang melibatkan anak aktif
berinteraksi dengan materi pelajaran

3. Pengembangan keterampilan yang mantap yang
mengantarkan pida keberhasilan dalam sains dan dunia
nyata.
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Penerapan-penelaqaj ke dunia nyata yang akan menjadikanpelaiaran sains meniadi hidup di keias.
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XII
STRATDGI PEMBETAJANAN SENI

DAN ITREATIVITAS

A. Rasional

-.- Ulrrk pembelajaran seni ini sering terjadi perdebatan biladikaitkan dengan siswa berkebutuh*-tnr"r". i;";;ran seni(seni musik danseni drama) bagi siswaberkebutuhankhusus harusmempertimbangkan isinya berkaitan dengan t.tr,r"r"un ataukelainan siswa' Kirk dan iohson (dalam ponoway & patton,1993)
berpendapat terhadap peran seni dalam kudkul; bahwa peranseni tidak membatasi b.erkenaan 

{engan umur, kecakapan, ataukemampuan dan seperti hSlnya dryaiikan suatu bagian integrardari aktivitas harian kita. seni berhubungan dengan pokok laindi dalam kurikulum, sebagai tempat 
"l-tuk menyalurkiu:r gagasananak-anak dan untuk menyatakan khayala.,'-"."t u. seuug"ikonsekwensi, anak-anak harus diberi pllr"r,g d.r, Joro.,g"r,untuk menggunakan seni itu sebagai aiat "rg?;;.-"

Dalam pemberajaran seni bagi siswa berkebutuhan khusus,guru perl u mengenal program,,penghilangan 
1o*ir rii*);a,,:npengganti (substitute)" Iingkup rrbl"k dalam kurikurum. omisimerupalan keputuru., y".,g harus diambil g"r;- untukmenghilangkan sasaran tertentu daram target"kur,rrrrt.r^

sehubungan dengan kelainan siswa (tunanetla, t,rr,u.rr,grZwicara, kesulitan menulis,dsb), sedangkan substitusi adalahmengganti dengan materi lain yang setingkat. fufirrfnyu, unfukmelukiskan wama, siswa tunanetra ftlas tidak bisa, maka sasarantersebut harus dih,angkan (diomisij. Namun b,a ekspresi warna

l

I

l
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dapat diganti dengan ,,relief,,, maka program ini disebut"substitusi".

- starms (1gzg) mengomentari ba,hwa seni musik, seni tari, senidrama, dan bentuk seni yang lain sangat cocok untuk disebutsebagai kurikulumfymanis. Oingan seni tersebut, seseorang dapatmengekspresikan nilai, keyakinan, dan imagin;il",;;g tidakdapat dilakukan pada pendidikan umum lainnya.
Pengajaran dalam seni kreatif menampilkan gaya yang unik.Dengan satu tangan, siswa berkebuiuf,u., ifr,rrrs dapatmengekspresikan gagasan atau ideny a yang mungkin suritdilakukan siswa-siswinormal lainnya. Untuk tujuan ini, makaperlu diperkenalkan teknik pemberajaran seni, musik, dan dramabagi siswa berkebutuhan khusus. Guru yang memberikanpelayanan pemberajaran bagi siswa berkebutuhan khusus harusmemiliki 

-keterampilan penuh dalam mengajar mereka, karenamereka dapat tertinggal bila guru tidak" _"^ar*fi.rgi au.,memecahkan kesulitan berkaitan dengan kelai'nan ataukekhususan siswa.

Pendidikan seni untuk siswa berkebutuhan khusus dirancang
d alam 

.bentuk kegiaran ;;i"o'A;.""r1t.- u;r"k 
"rl"r,g" 

ruripendidikan seni bagi siswu U".t"Urrr"ir,, tnrrri, ,r.,,pendidikan khusus harus memiliki pengetahua; ilk;r"*mpilanseni, begitu juga dengan gr* ."grl", hrr* memiliki informasitentang sejumlah kebufuhan siswa berkebutuhan khusus.
Seni dapat membanfu mempertemukan berbagai kebutuhanumum siswa. pengembangan -sej 

u ml ah t"t"rrripit i-.,- a u t r r^lingkup ini dapar membantuliswa merihat hasil ,a" [*riir,".r*positif dan berbagai upaya kerja, jadi memf";k;;;iil" ,"r"plrcayl diri dan prestasi. Seni dapat juga dbr;;il;'i".,gu.,
minat dan unit studi yang lain. Hai ini memberikan keberanianuntuk berkomunikasi, menyediakan arti-arti "6;;;i ru,I r"p".,,
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dalam bentuk relif pelampiasan ketegangan siswa. Melalui seni,
siswa dapat lebih lanjut mengembangkan keterampilan sosial,
emosional, gerak, sensori, dan kognitif. Seni juga dapat membantu
mengembangkan persepsi dan imajinasi siswa. seni tidak memiliki
batas; seni dapat menyenangkan dan dapat bergerak dari yang
sederhana ke hal yang komplek atau yang lebih sulit-

Banyak alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pendidikan
seni dalam kurikulum pendidikan siswa berkebutuhan khusus- seni
memperbolehkan setiap siswa untuk bereksperimen dalam
berbagai cara. Dalam hal ini tidak perlu membandingkan pekerjaan
atau mengharap siswa untuk mencapai suatu kecakapan
tertentu. Sebagai gantinya, siswa dapat diberi penghargaan
terhadap apa yang mereka kerjakan dan dapat mencipai
kesuksesan. Hal ini penting bagi siswa, khususnya bagi siswa
berkebutuhan khusus karena mereka sering gagal dalarn bidang
akademik. Frith dan Mitchell (1983) -" u*it* arasan dalam
dukungannya pada pengajaran seni, bahwa seni dapat bertindak
sebagai (1) potensi lapangan kerja, (2) aktivitas yang
menyenangkan, (3) pengayaan terhadap belajar keterampilan
akademik, (3) sebagai aset dalam menetapkan kontak dengan
lingkungan seseorang, (4) sebagai dukungan terhadap kehidupan
yang bebas, dan sebagai alat dalam membedaku., *arr,a unfuk
kepentingan pengenalan keselamatan dan bahaya-

Seni dapat juga membantu kesadaran keindahan dan
kapasitas berekspres i, yangdemikian penting bagi seseorang yang
mengalami keterbatasan (disabitity) sama mereka yur,g tiaul
mengalami kecacatan (not ilisabted). lika fungsi kebebaian itu
sendiri merupakan dimensi kritis dalam pendidikan seni, maka
unsur-unsur tersebut hendaknya dapat digambarkan dalam
kurikulum ini. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
pendidikan seni dapat memainkan peran penting dalam
pengalaman sekolah bagi semua siswa, termasuk siswa
berkebutuhan khusus.
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B. pembelajaran Seni

1, Lingkup pembelajaran Seni

. Lingkup pemtelajaran seni sangat luas. Battagrini dan wert(1981) mengungkuplr1 
-frngtuf pembelaja.u., "r".,i yaitu (1)menggambar dan melukis, (2i memahai, membuat model,mengukir dan. mengkonstruksi, (3) merenda, rrr".,u.,,rr,,mengaplikasi dari potongan_potongan barang bekas, danmembatik, (4) pembuatan me-dia; dan (s)Lembrut.Jtut r"rif, cetakstensil, cetak tulis batu. Lingkup pembelajaran seni yangdipandang sebagai ajang ekspisi ian treatiri,u, ,ir*a, makapembelajaran seni. rup"rti yur,i ai""gtupku;ii"ii"i^, aan werttersebut dapat digunakan-se"bagai'acuan pengembangan seniuntuk siswa di dalam pembelaja"ran.

Tig* kalang pentingnya dengan seni drama. seni'dramaseperti halnya seni yang lain telih banyak dilalaikan untukdimasukkan daram iuriiurum iuit ,.,trt pendidikan umummaupun pendidikan bagi siswa berkebutuf,ur, t t.rr.rs.

-, .MThat pemberajaran drama kreatif terah menjadi sorotan.Hal ini penting bahwa.bagi siswa yang mengalami kesuritandengan t-ugas seperti *uiib""u atau ekspresi menulis dapatmenyalurkan dalam bentuk drama kreatif. dl"h ku..r.a itu, peranorang tua di rumahdapat menyelenggarakan ajang pesta akhirpekan sebagai atraksimenampilkjn- drama putra_putrinya.sayangnya, keterampilan dramaLatif ini jarang ainirli baik disekolah maupun di luar sekorah dan bahkan tidak dimasukkandalam bagian pengalaman sekolah-

Drama kreatif dapat diartikan daram cara yang berbeda-beda,t1lari selalu melibatkan proses berekspresi, apakaf, merarui gerakatau vokal. Dalam proses ini, siswa iiUirr,Uir,g 
^"fufrriU"rbagai.aktivitas pengalaman oleh seorang pu^i-pin (biasanya gurunya),

,2U
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dan proses ini dinilai sebagai pengalamanbelajar fokal. penekanan
ini dengan jelas membedakan dari (1) teateryangberorientasi pada
hasil (penampilan) dan komunikasi antara para aktor dan
pendengar (pemirsa); (2) terapi yang bekerja keras untuk mencapai
tujuan perlakuan tertentu; dan (3) pendidikan jasmani yang
meliputi keterampilan gerak dan pisik tertentu yang-diperolehnyal
Perbedaannya sangat kecil untuk bidang drama kreatif lainnya
seperti gerak kreatif (bagian dari drama kreatif) sebagai lawan
dengan tipe tarian yang lebih formal yang meminta keterampilan
teknik (seperti balet).

erluas ten dan
senl

tang seni
keindahan

pembelajaran seni membutuhkan perluasan dari fungsi yang
dianggap lebih rendah daripada fungsi akademik lainnya. Tentu
saja, bagi mereka yang tergolong siswa berkebutuhan khusus
dalam ekspresi seni menggunakan cara yang berbeda dengan
siswa-siswa yang normal, tetapi ekspresi seninya tidak dapat
dikatakan lebih rendah dari siswa yang normal.

Pendidikan seni meliputi bukan sekedar semi (crafts),,atau
penerapan seni, tetapi mempunyai nilai lebih dari paia fungsi
akademik lainnya, karena lebih fungsional dan menyenangkin.
Pendidikan seni berbeda dengan terapi seni, walaupun tidak
disangkal lagi bahwa seni memiliki nilai teraputik. osdol (1972)
mencatat bahwa penggunaan seni kreatif sebagai terapi memiliki
arti penting dalam kurikulum pendidikan khusus. Banyak yang
dapat dipelajari tentang siswa berkebutuhan khusus dari kerji
seninya. Siswa mengamati, menggambarkan, dan menyebut apa
tercermin dalam aktivitas kreatifnya. ]adi, seni bagi siswa
berkebutuhan khusus dapat menlaii terapi karena"mereka
berbicara secara efektif mengenai dirinya sendiri melalui aktivitas
yang demikian. Guru harus ingat bahwa penggunaan objek terapi
seni bukan artistik.

lebih baik daripada yang Dengan demikian,

I
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Konsep "kebebasarr dalam struktur" Pada dasarnya

berbagai bidang lain seperti seru atau

drama

1. Guru hendaknya

,.236
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2. aktivitas Yang
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yang bukan mengancam, kerjasama, dan mengetahui

sesuai (khusu

atau domain
melalui kreatif dengan cara:

umum dapat dikembangkan
(L) aktivitas individu (seperti

a

kecil
vitas

:1

dalam seni drama yang mengacu

lubang

bersama-sama;
dengansatu yang

Pengembangan improvisasi yang sempurna Mencari perlindungan dari pemburu,
menghadapi kunjungannya, dan pemecahan
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C. Pembelajaran Kreativitas

1. Pengertian kreativitas ., i

Wilkens (1983) lebih tertarik mengkaji kreativitas dari sudut
unsur dasar perilaku kreatif. Sejumlah unsur dasar perilaku kreatif
yaitu (L) pengembangan humor, (2) kelancaran, (3) keluwesan,
(4) keaslian, (5) inovasi, (6) konsep sendiri, (7) bereksperimen
dengan dan menguji gagasannya (8) belajar dari kesalahan, (9)
toleransi terhadap kerancuan, (10) kesempurnaan, (11.) sensitif
masalah, (12) sinergi, dan (L3) imaginasi.

Kreativitas bukan hanya dilihat dari proses atau pun hasil,
tetapi ia lebih menekankan kepada istilah pribadi (person),
dorongan, proses, dan produk atau yang dikenal dengan "Four
P's of Creatiaity: Person, Process, Press, Product". Keempat P ini
saling berkaitan: Pribadi kreatif yang melibatkan diri dalamproses
kreatif, dan dengan dukungan dan dorongan (press) dari
Iingkungan menghasilkan product kreatif.

latihan

Aktivitas siswa

Berbaris seperti gaiahMensartikan gerak dasar

Menambah lmproslsasr

Bentuk kelompok kecil

Pengenalan masalah

Semua gaiah bekeria bersama
, .l :..1.1 I i:r1. _ j

Menambah konflik

Membuat gajah bersuara, memisahkan umur
dan corak gajah

Pengenalan vokalisasi

masalah
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Berdasarkan berbagai pendapat dan definisi kreativitas di atas,
maka dapat disimpulkan definisi kreativitas adalah hasil dari proses
berpikir devergen yang meliputi kelancaran (fluency). kerenturan
(flexibility), orisinal (originat), dan perlua san (elaboraion) dalam
berpikir yang terarah pada tujuan menghasilkan sesuatu yang
baru atau membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai
makna yang diperoleh melalui interaksi antara keunikan
kemampuan individu dengan berbagai pengalaman masa lalunya.

di atas, maka

(fiu-

r'i j iiJ
satu

pola atau kategori ke originality),
menunjuk pada adanya suatu-respon yang unik yang berbeda
dengan yang lain. Gagasan yang dihasilkan adalah yang tidak
biasanya; dan (4) pengembangan/Inovasi (elaboration) secara
umum elemen ini menunjuk kepada kapasitas untuk

rantai gagasan.

2. Peranan

(

.i
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oleh seorang siswa untuk belajar. Belajar untuk

belajar-mengajar dan membimbing siswanya. Guru yang
mungkin untuk mampu mengapresiasikah ekspresi

dan menjadi model identifikasi siswa-siswanya.

amun,,bila kurang mendapat bimbingan,dari guru,
ini dapat mengarah pada pilihan yang kurang

tepat. Oleh karena itu, peran guru adalah memfasilitasi berbagai
jenis ide kreatif, alat-alat pembelajaran kreatif, dan selalu
memberikan dorongan untuk secara bebas menyalurkan ide
kreatifnya sendiri.

timbuln a ual
menghambat perkembangan siswa. Pada orang-orang kreatif,
malasuai pribadi dan sosial mengakibatkan terhambatnya
perkembangan kreativitas. Tugas guru adalah membantu anak-
anak kreatif agar mampu mengatasi masalah-masalahnya.

anak

Proses pembelajaran mempunyai peranan yang sangat
penting dalam perkembangan kreativitas anak. Meskipun bukan
satu-satunya penentu lahirnya orang kreatif, pendidikan
merupakan faktor yang besar sekali peranannya (Dedi Supriyadi,
1994). Dengan demikian, faktor guru sebagai pengendali proses
pembelajaran akan memainkan peran yang besar bagi
perkembangan kreativitas siswa. Dalam arti luas, guru adalah
seseorang yang karena kelebihannya dijadikan panutan atau

}u-i
Gl

kreatif

perilaku yanS
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3. Strategi pembelajaran kreativitas

Guru seyogyanya menjadi pendukung utama prakarsa siswauntuk mengadakan kegiata. yi.,g sifatnla kreati? dan inovatif.
Layanan 

-bagi 
pengembangan- kre"ativitas anak dapat dilakukan

secara belajar bersama ataupun secara individuar. netalar bersama
akan menjalin relasi yang wajar dan terjadi berbagi fengaramandan- pengetahuan di antara mereka, ,"l,ir,ggu utui ,i.,"-perkaya
ide. kreatif masing-masing anak. para siswa jiga dapat melakukan
hubungan dengan 

9r-u"S tua, guru, teman sebaya di sekolah
maupun di luar sekolah untuk mendapatkan tanggapan terhadapide kreatifnya. penilaian yang positif'terhuaup llria kreatifnya
a 

\a1. -memb 
angki tkan motrva-si berkrea si le^bi h r'" 

"; "t, te tapi
sebaliknya bila siswa mgndSpat tanggapan atau penilaian kurang
baik dari pihak lain terhadap taryitieatifnya maka iustru halitu akan menghambat perkembur,fur, kreativitasnyu tuiin ranjut.

- - Torran ce (1977) mengemukakan sejumlah tugas yangdilakukan guru atau p"-bi^bing dalam p"ng"ilbungan
kreativitas anak yaitu: (1; b".rsuhi memahu^i iitirun dan
perasaan anak, (2) mendorong anak untuk mengungkapkan
Sagasan-gagasannya tanpa hambatan, (3) lebih .r,e.,"kur,ku.,
proses daripada hasil yang berarti pembimbing mesti memandang
masalah anak sebagai bagian dari dinamika"perkembangannya,
(4) berusaha menciptataniingtcungan yang bersahabat, betas dari
ancaman/ dan penuh suasana saling menghargai, (5) tidak
memaksakan pendapat, pandangur,, uL, nila"i keiada anak, (6)
berusaha mengeksplorasi segi-segi positif dari anak, tukan mencari
kelemahan anak, dan fz; aiiek berpikir du., p".uruu.,
mendapatkan tempat seimbang dalam p.or", bimbingan.

.Silm rl} Iu"q membedakan proses bimbingan untuk anak_
anak kreatif adalah pemberian tekanan kepadl peruang anak
:"tuk melalui p.o""r-k 

"atif 
yang meliputi ie.si"pu.,, ir,t,rburi,

iluminasi, dan verivikasi. Bagi anuf k 
"uUf, 

UimUingan;**;;k;;
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bertujuan untuk memecahkan masalah, melainkan sebagai
wahana bagi terjadinya Proses kreatif dalam rangka
mematangkan gagasan-gagasan baru yang dipikirkan anak.

Dialog dengan guru atau temannya dapat dianggap sebagai media

dalam proses inkubasi yang menuju iluminasi. ]adi anak menemui

guru bukan hanya karena membutuhkan bantuan dalam

pemecahan masalah, melainkan mengkonsultasikan Sagasannya
yang masih embrio.

oleh karena itu, di sekolah perlu ada tim terpadu dan secara

teratur mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan rincian pro-

gram dan implementasinya dengan tetap memperhatikan
perbedaan individual siswa, khususnya terhadap keberadaan

siswa berkebutuhan khusus.

4. Kreativitas dalam bermain komputer

Komputer adalah di antara inovasi yang paling baru di antara

media pembelajaran untuk sarana belajar dalam ruang kelas. setiap

tahun, semakin banyak sekolah yang mengakses pembelaiaran

komputer. Masih adi sebagian besar guru yang beranggapan

bahwa komputer adalah tidak tepat untuk pembelajaran
kreativitas anak. Dodge dan Colker (2000) menyatakan bahwa

Komputer dapat menyediakan kelengkapan belajar yang efektif

tinggi bagi anak-anak. Kecocokan pengembangan kreativitas

dengan media komputer adalah dapat langsung terganttrng

bagaimana mereka menSSunakannya. Hal yang sama juga

diungkapkan Craft bahwa banyak permainan (games) yang cocok

dengan komputer, aktivitas pembelajaran yang berbeda di mana

anak-anak dapat melihat tingkat keberhasilan mereka sendiri,
terutama pada kecakapan dasar, seperti kecakapan membaca, atau

bahkan dalam menggunakan keyboard, dan berbagai jenis

penjelajahan buka-tutuP, semua merupakan jalan di mana

kreativitas anak dapat dikembangkan oleh komputer.

r-t

I
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Menurut Dodge dan Cokler (2000) bahwa bagi anak-anak,
dengan belajar komputer akan mengembangkan koordinasi mata
dan latihan otot kecil jari-jari tangan serta dapat meningkatkan
motivasi dalam berrnain. Dalam pembelajaran komputer, guru
harus banyak mengerti penggunaan komputer untuk anak
didiknya karena mereka harus membimbing dan mengatasi bila
anak mengalami kesalahan dalam penggunaan komputer.

Program software komputer itu sendiri dapat memberikan
pengaruh pada motivasi belajar anak. Untuk aplikasi software,
guru dapat menyediakan catatan kecil untuk bekerja saat
membimbing anak dalam membaca layar komputer. Guru
sebaiknya memiliki beberapa daftar program software yang dapat
direkomendasi dalam membantu penggunaan komputer untuk
pemula, dan sejurrlah daftar cek yang dapat digunakan dalam
menilai software untuk menentukan bahwa hal ini cocok dengan
perkembangan anak.

Tingkat pengetahuan guru dalam bermain komputer
merupakan faktor lain yang juga penting dalam mengambil
keputusan dalam mengatur area komputer dalam ruang kelas.

]ika guru menghargai nilai pembelajaran komputer, guru akan
lebih suka membuat area yang efektif .dan menarik untuk anak-

. liir,.:,
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problem); (4) Multisensory learning . Program yang baik untuk Pola

dan melibat
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ungan belajar yang "no

kesuksesan.

'llr' '
akan meyakini

maka

itu akan sesuai dan
di kelas. Dodge
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''' llri

Menurut Craft (2000) bahwa dalam pengembangan
Desain

mengambil resiko,
pandang lama

.246

cara pandang menjadi siap

Kreativitas dalam bermain
berkebutuhan khusus tidak memiliki
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situasi atau persoalan dengan cara yang berbeda, untuk mencari

ide-ide
melalui kerja sama, diskusi, juga

dalam

pkan bahwa "
komputer meliputi: (1) kapabititas aktif: pikiran, tindakan,dan aksi
konstruktif; (2) kapabilitas reflektif: evaluasi, review (peninjauan
kembali), dan (3) imajinasi, penemuan, mencakup kreativitas
estetik maupun teknologis"

Materi bermain kreatif melalui media

5. Implementasi pengembangan kreativitas bagi anak
berkebutuhan khusus .t . r' .;,lf a, j.;1._

Program yanS

secara

untuk
cara ,

melihat

rc
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berarti. Dengan program accessories paint, wint art, correl draw,
adobe photoshop, dan progran Ms.Ofice pun anak berkebutuhan
khusus dapat menjelajah dengan toolbars sesuai dengan
pilihannya- Anak dapat menseting papan layar dengan hitam,
putih, atau wama lain sesuai dengan keinginannya sendiri. Anak
dapat melukis dengan kanfas, membuat modifikasi bentuk, dapat
memodifikasi authoshapes yang ada, dapat mengimport file
gambar untuk dimodifikasi, dipat melakukan penempelan bentuk
dan modifikasi gambar-

Dengan media komputer anak berkebutuhan khusus akan
lebih tertarik belajar mandiri atau berkelompok daripada diajar
oleh guru secara klasikal di dalam kelas. Anak-anak dapat melukis,
bermain modifikasi gambar sambil mendengarkan musik anak-
anak yang mereka senangi.

CD program yang beraneka ragam telah tersedia untuk
pembelajaran kreativiras anak berkebutuhan khusus. CD program
tersebut ada yang telah dibuat untuk pembelajaran kreativitas
(creatiae lmrning)'anak-anak, dan ada yang dalam bentuk creatiae
game.

Dengan kemajuan teknologi komputer, maka sekolah harus
tidak boleh ketinggalan untuk membawa anak dapat mengikuti
perkembangan IPTEK tersebut- Guru-guru di sekolah harus telah
dipersiapkan untuk memberikan pelayanan pendidikan berbasis
komputer kepada semua siswa, khususnya dalam memberikan
bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus.

Dalam pengembangan kreativitas anak, maka guru
hendaknya memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi
sendiri. Peran guru hendaknya menjadi fasilitator dan bukan
mendekte anak untuk melakukan sesuai dengan kemauan guru.
Apa pun yang dilakukan anak, berilah pujian dan berilah motivasi
untuk mau melakukan yang lebih komplek, lebih baik, dan lebih
kreatif.
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Pendidikan gerak dan jasmani akan memainkan peran utama
dalam kurikulum ini. Dalam pendidikan gerak dan jasmani
memiliki sasaran program pendidikan meliputi pengembangan
atau peningkatan koordinasi, kekuatan, kecepatan, ketangkasan,
keseimbangan, daya penggerak, dan perawakan.

Koordinasi mengacu pada kemampuan untuk manipulasi
badan seseorang dengan berbagai objek dengan lancar.'Kekuatan
adalah kapasitas untuk penggunaan atau daya tahan. Objek
peningkatan kecepatan adalah yang jelas kelihatan. Ketangkasan
adalah erat kaitannya dengan koordinasi; ketangkasan mengacu
pada kemampuan siswa untuk menyambar/merebut.menangkap.

STRATEGI PEMBETAJAKAN
GERAK DAN JASITTANI

A. Rasional

atas.

Program pembelajaran gerak dan jasmani tidak terbatas pada
domain psikomotor, tetapi juga pada domain yang lain seperti

'!Er;

t
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domain afektif dan kognitif. Domain afektif dapat dalam
dan

dapat mendukung peningkatan prestasi
(Moon & Renzaglia, 1,982) dan dapat n8kat
kepercayaan diri (sel-reliance), dan pengambilan resiko (Roswall
& Frith, 1980).

Program pembelajaran gerak dan jasmani bukan saja
dirancang semata hanya untuk siswa-siswa normal, melainkan
harus ada program yang dirancang untuk siswa berkebutuhan
khusus. Hal ini terkait dengan keputusan the Education for All
Handicapped Children Act (EAHCA) pada tahun 1,975.
Sebagaimana dinyatakan dalam PL 94 - L42 " Special education
mean specially designed instruction, at flo cost to the parents, to meet

a

jasmani (Bird &

berke-

(1

'am

o Pembetulan ke arah yang lebih baik postur dan kesulitan

250

2. mendemontrasikan konsep dasar yang
arah

251
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o Perbaikan latihan untuk merubah atau fungsi peningkatan
o Adaptasi olahraga dan permainan
o Pengembangan latihan kecakapan gerak

secara individual dan
bagaimana kebutuhan fisik dan sosial dapat dipertemukan melalui
program adaptasi dan atau integrasi.

B. Asesmen . r:,1., ;1 ii,;i1:,i, ,,..,.i

llllt'rL

Asesmen ketrampilan gerak hendaknya diarahkan untuk
memenuhi empat sasaran: (L) untuk memfasilitasi penempatan
anak dengan benar dalam program pengajaran, (2) untuk
menyediakan informasi diagnostik pada kebutuhan-kebutuhan
anak dalam belajar, (3) untuk merangcang program yang sesuai
dan untuk memilih kegiatan dan pengalaman khusus; ( ) untuk
menilai tingkat kemajuan siswa secara individual

Gabbard's (1988) mengajukan elemen penting dalam
melakukan asesmen untuk kepentingan pembelaiaran gerak dan
jasmani. Ia mengemukakan sejumlah kompetensi dalam asesmen
pembelajaran gerak dan jasmani:

1. mengidentifikasi
ekspresif.

ragam bagian tubuh secara reseptif dan

berhubungan dengan

instruc-

Suru
siap

ortopedik.
Kegiatan gerak teraputiko

Ire,.'

rc
C.

rc

rc

C



J

4

5

6

7

8
g

1

1

1

1

1

1

S trategi Pembelajaran Anak B erkebutuhan Khusus

mendemonstrasikan kesesuaian gerak-Serakan tubuh secara

dua belah pihak
menampilkan kesesuaian postur dalam Posisi duduk

L6. melempar benda (terus ditingkatkan ke perbedaan yang lebih
jauh)

L7. menendang dan memindahkan objek
18. menangkap lemparan bola (dari jarak yang agak jauh)
19. menerapkan ketrampilan gerak kasar untuk berbagai per-

mainan, aktivitas, dan kejar-kejaran (naik speda, tendang bola,

lomba lari).

Kompetensi gerak halus meliputi:

L. menggenggam, memegang dan melepaskan benda-benda
ukuran kecil

3. meronce manik-manik (atau sejenisnya)
4. mengenakan kancing, resliting, dan pengancing yang lain.
5. menelusuri objek dan bentuk
6. meniru objek dan bentuk
7. menggambar objek dengan sikat atau dengan pensil besar

8. meniru huruf-huruf dan kata-kata
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9. menulis huruf dan kata-kata pendek dari ingatan

1.0. menali sepatu
L1.. memegang dan menggunakan perkakas pertukangan yang

sesuai
12. memotong dengan garis lurus dan garis melengkung dengan

menggunakan alat
13. penerapan ketrampilan dasar untuk bahasa tertulis yang lebih

maju
14. penerapan ketrampilan dasar untuk ragam aktivitas rekreasi

(sepdrti permainan pinbal, vidio games)

L5. aplikasi ketrampilan dasar untuk tugas-tugas pekerjaan
khusus.

Guru
teknik

saat
i: ili

ruanS
saat

Bentuk asesmen formal untuk ketrampilan gerak dan jasmani
ini sebaiknya yang

dan kecepatan merespon: The Test of Gross Motor peoelopment

?53

benda Penilaian ketrampilan gerak khusus dapat dilakukan deiigan

raSam
bermain
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(TGMD) (Ulrich, 1985) digunakan untuk anak-anak usia 3 - t 0
tahun. Tes ini mengungkap: ketrampilan lokomotif, ketrampilan
kontrol objek, dan perkembangan gerak kasar. Tes yang sesuai
untuk menilai siswa berkebutuhan khusus adalah Denoer Deael-
opment Screening Tesf (Frankenberg & Dodds, '1.967), dan Cratty
Perceptual Motor Battery (Cratty, 1970). Tes ini pada dasarnya
mengungkap ketidakmampuan motorik. Bagaimanapun, karena
siswa yang paling banyak yang tergolong mildly disabled tidak
kelihatan secara jelas atau ketidakmampuan gerak khusus, guru-
guru terkadang tidak mempertimbangkan penggunaan alat-alat
ini sebagai alat yang penting untuk menilai siswa-siswa yang
demikian itu.

C. Pembe aran

harus diren-
ketidak-

kan
selu
keun

jawab dalam menyediakan pro-
Sebenarnya

Terkadang muncul pertanyaan dalam program pendidikan
gerak, yaitu mana yang harus dikembangkan secara lebih baik
olahraga kompetisi, oleh raga dengan kooperasi, atau olahraga
individual. Meskipun para pendidik terkadang bingung untuk
menetapkan pilihan individual, kompetisi, atau kooperasi, maka
fokusnya pada perlunya penyesuaian untuk setiap individu anak.
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Sherriil (7976) dan Stein dan Klappholz (7972)

asama teman yang lain untuk mencapai gol
secara sebagai pemenang, permainan sederhana,

aktivitas olah raga.

1,. Kompetisi dengan dirinya sendiri untuk meningkatkan
pencapaian dirinya dengan mencoba dan mencoba untuk sit-
ups atau push-ups, meloncat lebih panjang, atau melempar
bola lebih ti^gg ke udara.

2. Bersaing dengan diri sendiri dalam lari atau berenang,
meloncat secara lebih jauh, dan melempar softball secara lebih
jauh.

3. Mencoba untuk meraih medali, sertifikat, pita, poin, dan
kepuasan dari kesuksesannya dalam latihan.

Lr

atau
pasi

amun, ba

dengan anak normal. Oleh

yanS bersifat positif berarti
perasaan untuk

keberadaan ;inak
jelas dalam olah raga, sangat kurang

berkebttuhtrn khusus dapat bersaing
kooperasi dalam

Orlick (1978) memberikan pernyataan tentang keuntungan
dari permainan kerjasarna (cooperatiage games).
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gram khusus untuk anak
program integrasi penuh

tersedia Suru

pelajaran fjl

dianjurkan akan memperkuat konsep
dan berkembangnya sikap
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o Kerjasama secara langsung berpengaruh pada komuni-
kasi, pertemanan, keakraban, kepercayaan, dan Per-
kembangan keterampilan interaksi sosial. Pemain yang

satu akan membantu pemain yang lain dengan bekerja

bersama sebagai satu unit, dengan masing'masing pemain

memberikan sumbangan untuk kelompok itu'
o Penerimaan secara langsung berkaitan dengan yang lebih

tinggi, penghargaan diri dan kebanggaan diri' Dalam

permainan kerjasama setiap individu memiliki Peran yang

berarti untuk bermain dalam game tersebut.

o Keterlibatan secara langsung berkaitan dengan lperasaan
' memiliki, Perasaan berkontribusi, dan kepuasan dalam

aktivitas bermain.
o Kesenangan merupakan hasil akhir dan alasan mendasar

bahwa anak-anak bermain games.

positif
anggota

el (1983),

t;.t i
uPaya

]ohn S. Flower (1981) ada
jasmani untuk anak yaitu
solaing.

?56

dengan discoaery learning dan problenr
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Anak-anak belajar dengan tingkat yang berbeda' yang

U"ri-fUUsi bahwa sejumlah-anak belajar lebih cepat atau lebih

lamban daripada yang lain. siswa lamban belaiar (slow learners)

membutuhtutt *utt" yu"g lebih banyak untuk belajar daripada

siswa yang lebih cePat.

Pendekatan belajar anak-anak masing-masing memiliki cara

yang berbeda-beda, ada yang dalam periode yang singkat' ia dapat

m"riyelesaikan beberapa pelaiaran' Ini nampak lebih mgnguntung

kan iaripada dikonsentrasikan pada seiumlahblok praktek- Untuk

itu seharusnya ada kelengkapan untuk eksperimen dan

fenjelajahan dalam situasi pribt'* sobing ' Variasi yang luas dari
'p"rJga"^"n yang berbeda_beda harus direncanakan untuk' anak-

unui, khususnya anak berkebutuhan khusus'

Masing-masing anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda'

dengan de"mikia., 
-guru 

harus dapat,mengajar atau memfasilitasi

behjar dalam 
"uru-yungberbeda-beda' 

Salah satu masalah dalam

pembelajaran adalJhbri*u selalu lebih dari satu orangyangdiajar

dalam waktu yang sama. Siswa secara individual adalah unik'

bukan hanya 
"urirryu 

mereka belajar, memperhatikan' atau

termotivasi, tetapi juga dalam membangun tubuhnya' minat'

S trategi P enfte.lajaran Aaak Berkebutuhan Khusus

1. Belajar Penemuan (Discoaery Learningl

C

re]
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kebutuhan dan sikapnya.ladi, jika guru bekerja mendamPingi

Siswa secara klasikal atau kelompok, tugas mengaiar ini lebih sulit

dan lebih banyak menantang daripada yang memerlukan
hubungan orang Per orang :i

Dalam belajar Penemuan (discouery learn guru tidak

258

dengan cara

?59

Ketika anak-anak
menurut
hukuman
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tugas itu
tidak ada
tugas itu

dan

Penjelajahan awal yang dilakukan siswa dari tugas yang

diterimanya menunjukkan penemuan anak pada beberapa aspek

atau pemecahan yang berhubungan dengan tugas itu' Guru dapat

*"-ti^bing penemuan ini menuju penentuan tujuan awal atau

penerimaan semua tanggapan yang dibuat anak-anak. Proses

awal adalah mengetahui-landuu., p"r,"-., an (a gtdded discoaery),

kemudian pendekatan pemecahan masalah (a problem solaing ap-

proach). Setiap proses akan diuji secara rinci dan beberapa contoh

diberikan untuk menggambarkan perkembangan dan deskripsi

tugas.

Sebelum guru menggunakan metode penemuan, maka
beberapa pengetahuan yang diperlukan mengenai iklim ruang
kelas yang kondusif untuk pendekatan ini. Dalam menanggapi
tugas-tugas yang diberikan oleh guru, siswa harus merasa bebas
membuat suatu tanggapan dengan cara mereka.

a. Panduan penemuan
Dalam proses ini, awarnya guru memiliki sasaran dalam

memikirkan, seperti membantu siswa mengembu.,gtr.,
ketrampilan gerak khusus, memperoleh suatu sikap, atau belajar
suatu fakta. Guru menampilkan tugas-tugas atau masalah-
masalah dan secara hati-hati memantau berbagai tanggapan
anak-anak. Tanggapan yang tidak sesuai dapai dibuang dan
anak-anak dialihkan menuju tujuan dengin mengartikan
petunjuk dan tugas-tugas yang lain. petunjuk-pettinjuk ini
ditampilkan ulang dalam sebuah bentuk balikan'sechra individual

Salah satu cara guru untuk mengembangkan panduan proses
penemuan adalah dengan membagi ketrampilan melalui tugas
berseri, sehingga diharapkan giswa dapat menampilkan karyanya
di depan kelas. |adi, guru harus menyediakan serangkaian tugas
berseri untuk memandu anak-anak ke arah ,u"rurun yang
diinginkan- setiap tugas atau tantangan harus ditampilkan dalam
suatu cara yang mendorong tanggapan yang berbeda_beda dati
anak. Anak-anak dapat memberikan tanggipan dengan mirip
dan berbeda satu dengan yang rainnya, tetapi semua rielakukan
tugas itu. Anak-anak dapat saling berkunjung dan berbagi
tanggapan di dalam kelas.

l

l

i

I

I

I
1

I

I
i

l

I

x
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beda dan membuat keputusan mengenai apa yang harus
dilakukan besuk merupakan tugas yang sulit bagi guru.

tugas itu dapat bermacam-macam misalnya dapat berbentuk roda
kereta (cart wheels), jungkir balik, mengelilingi (round-ffi), atau
aktivitas lain yang mirip. Anak-anak dapat menggunakan banyak
cara untuk membentuk kekuatan tangan dan lengannya untuk
dukungan keseimbangan badan, dan pemindahan keseimbangan
dari kaki ke tangan dan seterusnya. Guru memiliki banyak garis
lintang dalam ruang ini untuk mengembangkan aktivitas dalam
mana anak mendukung tubuhnya di atas tangannya. Di bawah
ini garis besar aktivitas yang disarankan di mana anak dapat
melaksanakan perkembangan tersebut.

Temukan beberapa cara yang berbeda untuk gerak di atas

empat penopang tubuh (misalnya dua tangan dan dua
lutut)
Pilih pergerakan tangan dan kaki dan penempatan dari

alternatif
tan kaki, gerak tangan berputar

tubuh.
4. Coba kebalikan dari itu. Dengan penempatan tangan,

gerak kaki memutar atau menggerakkan kembali dari
lantai, membawanya turun di tempat yang lain.
Membawa kaki turun jatuh pelan-pelan.

5. Coba gerakkan badan dari kaki ke tangan dan dari
belakang ke kaki kembali.

5, Dengan topangan badan di atas tangan, gerakan kaki
di atas tinggi-tinggi. Coba pergerakan yang sama dengan
memegang bangku dan menggerakkan kaki di atas
bangku.

L.

2.

J.
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Ulangi aktivitas gerakan ini sebanyak 6 kali, pertama
dengan badan meramping dan kemudian dengan badan
diregangkan.

.:r'li f ,:,::..;i1,,r:l :r,,rr.:i 1..,i:,1-.1 .

sulit dan

Guru dapat membantu anak-anak mengklarifikasi respon-
responnya dengan melihat apa, dimana, dan bagaimana partsipasi

26L

b. Proses Penemuan
Proses

banyak
saat itu pula proses

2. Problem Soloing

unsur-unsur ini:

Perremuan, guru dan siswa
mana tanggapan-
lanjut, atau apakah

$
6I
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gerak disusun. Sebagai contoh: guru meminta anak-anak
menemukan cara untuk berpindah dalam posisi duduk di atas
lantai, menunjukkan beberapa cara yang berbeda untuk
keseimbangan pada tiga bagian tubuh. Anak-anak dapat saling
mengunjungi dan berbagi idenya dengan kelopok pada saat
istirahat. Hal ini penting ketika guru harus membuat keputusan
tentang apa yang akan dipraktekkan atau diulang anak. |ika anak-
anak telah terbiasa untuk berbagi ide, mereka akan mempunyai
sejumlah tugas-tugas untuk diujicobakan kemudian daripada
harus mengikuti satu model. Guru harus juga dipersiapkan untuk
untuk menerima hasil respon yang berbeda-beda. Pendekatan ini
akan niendorong pemecahan yang beragam dari pemecahan
buku teks atau dari harapan diri sendiri.

Dalam proses discoaery learning, apakah belajar dituntun
menuju ke partisipasi tujuan tertentu atau lebih terbuka, anak
diperkaya dengan proses ifu sendiri. Penemuan yang responnya
berhasil diciptakan adalah memperkaya diri sendiri dan akan
mendorong penjelajahan kemudian dan penemuan-penemuan
lanjutan, dan akan lebih menimbulkan kreativitas dan orisinalitas.
Strategi discouery, menurut Kagan (dalam Shulman and Keislar,
1966), membantu perkembangan menimbulkan (arousal) dan
meningkatkan perhatian secara maksimal. Strategi ini memerlukan
keterlibatan anak dan kemungkinan belajar lebih bermakna
daripada pengajaran tradisional yang lebih menonjolkan model
demonstrasi dan praktek.

Problent solaingberimplikasi penggunaan pengetahuan dan
ketrampilan untuk memecahkan masalah atau memperoleh
pemahaman yang menyegarkan ke dalam cara belajar ketrampilan
yang berbeda-beda.
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D. Isi pendidikan Gerak dan |asmani
Meskipun kebanyakan program pendidikan jasmani meliputiberagam aktivitas teLr, gu; .L."r,utuo r""urui"-.,*rtan, gurudapat mengambil beberlpa pendekatan untuk pengajaran inti-

1. Kebugaran fisik (physical fitnessl

, . Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kekkebugaranfi sikmungkintebihumumFg.;;;;;:;;;tf;:
abled, khususnya yang teridentifikasi sebagai mentary retarded,daripada daram tetompot kecil lainnya- (Dunn, 1973, Francis &Rarick, 1959). 

^u.ryrtukurL ada manfaat yang nyata bagr semuaorang yang ikut serta datam programf;""r;;;;tJJ.garusir,
ada peningkatan dalam t"rut uiur,:Ju., perubahan d-ararrrperilaku(lansma & Combs, lgSZ).

sebuah program y,Tg telah digunakan dengan berhasil daramprogram pendidikan khusus adalah rn" noyrt"a"iif,air ForceExercise ptans 
for speci! 

!itness-p.o;; irri f;rffi;;"cana'nyang sama' satu untuk wanita dan yang satu untuk laki-laki,keduanya telah dinyatakan 
"f*tif aut

{,,?'.G;;;:;"""".anmemak-,fff ::ltlTtTJ*ll.Jihari' Dengan tanpa merihat t"r,ai"inr*, individu-individu mulaipada program ini dan secara sistemuut b.1p.oses -etaiu ,ur,updemi tahap; b,a 
lernyata hasitnya bagus dapat maju meraruiprogram yang Iebih c:pal. ?rogram-ini dapat ai]"rr,rarf,strukturnya bagi siswa Ulrkebutuian khusus-

Smoot (1985) t{1! mera^:Tg program untuk siswa yangmengalami ketidakmampuan nsik ringan (mikr physicar disab,i-ties)' dapat disesuaikan uSSl n"es-"* dalam beragam situasi-Program ini diharapkan dipat djffi;di"si dengan seorant gurupendidikan jasmani, tetapi fur ir,i menyediakan beberapa petunjukuntuk seorang guru kelis ,u.o,"r"t iram peruograrnan. Smoot(1985) menggambarkan dalam i""gkrt dari program ini.
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Langkah pertama, memulai meneliti dengan mengecek

Langkah kedua, Program tertulis

dan

.Memilihwaktuyangmenyenangkanuntuklatihan

. Memilih satu pelatih dari kelompok kecilnya
o Memonitor bagaimana latihan dilakukan dan bagaimana

keefektifan Pelatih

: .:,.

diri i),

yang
fisik, sosial
individual dalam kerangka kerja

Dari segi kebugaran (fitness), program ini dapat melibatkan
dilakukan di luarsiswa-siswa dalam aktivitas rekreasional Yang

sekolah. PartisiPasi
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30 menit untuk beberapa hari setiap minggu
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direkomendasikan agar dapat mengambil keuntungan yang rebihtinggi dari program ini.

2. Pelatihan gerak dan perseptual

. . Ragam program yang telah dimulai lebih dari beberapa dekade
bahwa'isi untuk melatih ketrampilan 

-persepsi/gerak ieduanya
sebagai dasar untuk perkembangan g"ok du *.#riki keuntungan
dalam bidang akademik- Kareni keakuratan data pada program inimerupakan kunci umum, guru akan mem'perti*bur,gkan
pemindahan ke domain yang lain.

. . - fr:utu luas penggunaan program latihan gerak/perseptual telahdikembangkan oreh Kephart ({gzt) dan dirilgk* aaui. teks ini,
The slow Learner in the crassroom- program ini didasarkan padaanggapan Kephart bahwa berajar gerak adalah perru untuk
mengembangkan konseq dan persepsi, dan dengan a"*itcur, pr*gram ini mendorong sebuah pendekatan yangfsistematik untuk
mengembangkan ketrampilan gerak dan kemuiian meningkatkan
kemampuan kognitif.

3. Latihan Psikomotor

Istilah psikomotordan perseptual/motor bertentangan dari segitujuan latihan. yang digunakan di sini, bentuk yurrg.r,Jr,gu.o prauprogram yang rebih dilokasikan dalam domain g"Iuk ffito4 au.,terlepas dari asumsi awar mengenai arah maifaat ffiiur oiAmerika telah dikembangkan bentuk latihan psiko*,or rlp"rri rr*
Geddes Psychomotor Deoelopment program rcbOil, proir;;i CAN.

GPDP lebih menekankan gad-a keg1tan pembelajaran yang
menguntungkan dan rnenarik- Ini dapat digur,iU*t ur, i"r,g* aru
aa.sa1, c.ronmengusahakan sebuah r^t 

"tt ir yu,.g a.p"t .riiaaptasi
untuk kebutuhan-kebutuhan siswa secara indiviaiar dur, atau kelas,danGPDP dapat menyediakan penggunaan sumber untuk latihanbelajar gerak.

ll
I

I

I
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Project I CAN telah menghasilkan sebuah seri pada penyesuaian
program pendidikan jasmani yang sasarannya pada pengembangan
pengajaran individual bagi siswa berkebutuhan khusus. Program
ketrampilan mendasar menyediakan sejumlah metode untuk
membanfu siswa menemukan ketrampilan gerak dasar dan konsep
kognitif yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari,
kebugaran, dan rekre asi. The P roj ect I CAN memiliki empat modul:
kehampilan dasar, mengolah tubuh, kesehatan dan kebugaran, dan
olahraga air (aquatics).
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