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KATA PENGANTAR 

 

 Anak  berkebutuhan khusus (ABK) dilahirkan dengan memiliki karakteristik khusus. 

Tugas orang tua, guru, psikolog, dan profesional lainnya yang kompeten adalah menemukan cara 

yang tepat agar dapat  mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan 

melalui proses pendidikan dan pelatihan. Langkah awal untuk mengembangkan potensi ABK 

adalah memahami potensi kognitif, afektif, dan motoriknya. Buku ini ditulis untuk menambah 

khazanah referensi ABK, khususnya bagi mahasiswa Psikologi. Penulis mencoba memaparkan 

beberapa jenis ABK seperti: gifted, autisme, hyperactive (ADHD), blind dan mental retarded. 

Jenis ABK yang lain akan dibahas penulis pada buku yang akan datang. 

 ABK membutuhkan perhatian yang komprehensif. Seringkali pada saat informasi yang 

dimiliki orang tua, guru, psikolog dan profesional lainnya kurang lengkap akan merugikan 

perkembangan ABK. Namun, untuk mendapatkan informasi yang lengkap, membutuhkan waktu, 

usaha, dan komitmen. Tidak semua jenis ABK dapat didiagnosa dengan mudah pada usia yang 

dini. Bahkan ada ABK yang mempunyai lebih dari satu kekhususan. Sekali lagi, ini bukan 

perkara yang mudah untuk memahaminya. 

 Buku ini masih terlalu jauh dari sempurna. Semoga informasi yang penulis sampaikan 

menjadi langkah awal untuk memberikan terbaik bagi ABK. Mendiskusikan secara langsung 

informasi ABK dengan psikolog dan profesional yang kompeten menjadi penting bukan sekedar 

membaca informasi yang ada karena memahami ABK adalah satu tingkatan yang lebih tinggi 

dari anak yang berkembang dengan normal.  

 

        Malang, 12 Maret 2015 

 

Penulis 
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BAB I 

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

 

Anak Berkebutuhan Khusus 

Siapa yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus itu? Gearheart (1981) 

mendefinisikan anak dengan kebutuhan khusus sebagai anak yang memerlukan 

persyaratan pendidikan yang berbeda dari rata-rata anak normal, dan untuk belajar 

secara efektif memerlukan program, pelayanan, fasilitas, dan materi khusus.  

Adapun Turner & Hamner (1990) mengungkapkan bahwa anak yang luar biasa 

(exceptional child) adalah mereka yang berbeda dalam beberapa hal dari anak-anak 

pada umumnya. Mereka yang masuk dalam kategori ini memiliki kebutuhan yang 

unik yang berbeda dengan kebanyakan anak yang lain untuk dapat mengembangkan 

kemampuan mereka sampai pada potensial yang penuh dari masing-masing anak ini, 

sehingga mereka disebut memiliki kebutuhan khusus. Mereka yang masuk dalam 

kategori ini adalah anak yang memiliki masalah khusus berhubungan dengan 

gangguan emosional, gangguan fisik, gangguan sensorik, learning disabilities, 

retardasi mental, dan juga anak berbakat.  

Sedangkan Mangunsong (1998) sendiri mengartikan anak dengan kebutuhan khusus 

adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal : ciri-ciri mental, 

kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, 

kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal diatas; 

sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau 

pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau 

kapasitasnya secara maksimal. 

1 
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Pendapat Ormrod (2008) tentang anak berkebutuhan khusus adalah anak yang sangat 

berbeda dari teman-teman sebayanya. Mereka membutuhkan materi atau praktik 

instruksional yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 

Jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus 

terkait dengan kondisi psikis dan fisiknya sehingga membutuhkan materi atau praktik 

instruksional yang sesuai agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. 

 

Ragam Anak Berkebutuhan Khusus 

Ormrod (2008) menjelaskan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dibagi 

menjadi empat kelompok: 

1. Anak yang mengalami hambatan kognitif atau akademik khusus, meliputi: 

a. Kesulitan Belajar 

Kesulitan dalam proses-proses kognitif khusus (misalnya, dalam persepsi, bahasa 

atau memori) yang tidak dapat diatribusikan ke bentuk-bentuk hambatan yang lain 

seperti keterbelakangan mental, gangguan emosi atau perilaku, atau gangguan 

sensori. 

b. Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

Gangguan yang ditandai oleh salah satu atau kedua karakteristik ini: 

(1) Kesulitan menfokuskan dan mempertahankan atensi dan atau  

(2) Perilaku hiperaktif dan impulsif yang sering 
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c. Gangguan bicara dan komunikasi 

Gangguan dalam bahasa lisan (misalnya, salah mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, 

gagap, atau pola sintaksis yang abnormal), atau dalam pemahaman bahasa yang 

secara signifikan mengganggu performa di kelas. 

2. Anak yang mengalami masalah sosial atau perilaku, meliputi: 

a. Gangguan emosi dan perilaku 

Kondisi emosi dan perilaku yang muncul selama periode waktu tertentu dan secara 

signifikan mengganggu kegiatan belajar dan performa siswa 

b. Gangguan spektrum autisme 

Gangguan yang ditandai oleh terganggunya kognisi sosial, keterampilan sosial, dan 

interaksi sosial, juga pengulangan perilaku eksentrik tertentu; bentuk-bentuk yang 

lebih ringan (misalnya sindrom Asperger) yang terkait dengan perkembangan yang 

normal di bidang-bidang lain, bentuk-bentuk yang ekstrim yang terkait dengan 

keterlambatan perkembangan kognitif dan bahasa dan perilaku yang sangat tidak 

biasa. 

3. Anak yang mengalami keterlambatan dalam fungsi kognitif dan sosial, 

meliputi:  

a. Keterbelakangan mental 

Inteligensi secara signifikan di bawah rata-rata dan mengalami kekurangan dalam 

perilaku adaptif (yaitu dalam inteligensi praktis dan sosial) 
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b. Gangguan fisik dan kesehatan 

Kondisi fisik atau medis (biasanya jangka-panjang) yang mengganggu performa di 

sekolah sebagai akibat dari kurangnya energi dan kekuatan, menurunnya 

kewaspadaan mental, atau kurangnya kontrol otot. 

c. Gangguan penglihatan 

Gangguan fungsi mata dan syaraf optik yang mengganggu penglihatan normal 

bahkan setelah menggunakan kaca mata 

d. Gangguan pendengaran  

Gangguan fungsi telinga atau saraf-saraf terkait yang mengganggu persepsi terhadap 

suara dalam rentang frekuensi bicara yang normal 

e. Ketidakmampuan/hambatan yang parah dan majemuk 

Adanya dua hambatan atau lebih, yang kombinasinya menuntut tingkat adaptasi yang 

signifikan dan layanan pendidikan yang sangat spesial  

4. Anak yang perkembangan kognitifnya tinggi: Keberbakatan (giftedness) 

Kemampuan yang tinggi dan bakat yang tidak biasa dalam satu atau beberapa bidang, 

yang membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk membantu berkembang secara 

penuh. 

 

Kelas Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 

2009 semua lembaga pendidikan diharapkan melaksanakan pendidikan inklusi agar  
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Anak Berkebutuhan Khusus dapat bersekolah pada kelas reguler di mana pun ia 

berada, 

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran 

dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada 

umumnya 

Tujuan Pendidikan Inklusif  

(1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 

 

(2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan 

tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf. 

 

Peserta Didik Kelas Inklusi 

 

(1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial 

atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti 

pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuannya. 

 

(2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

a. tunanetra; 

b. tunarungu; 

c. tunawicara; 
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d. tunagrahita; 

e. tunadaksa; 

f. tunalaras; 

g. berkesulitan belajar; 

h. lamban belajar; 

i. autis; 

j. memiliki gangguan motorik; 

k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; 

l. memiliki kelainan lainnya; 

m. tunaganda 

  

Kelebihan kelas inklusi (Ormrod, 2008): 

1. Gambaran diri yang lebih positif 

2. Keterampilan sosial yang lebih baik 

3. Lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang normal 

4. Perilaku yang lebih sesuai di kelas 

5. Prestasi akademik yang setara (dan kadang kala lebih tinggi) dengan prestasi 

yang dicapai bila ditempatkan dalam kelas khusus (dalam Ormrod, 2008) 
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BAB II 

CERDAS ISTIMEWA 

 

 

Definisi Anak Cerdas Istimewa (Gifted) 

Tidak ada pengertian universal terhadap konsep gifted ((Davis, Rimm, & Siegle, 

2011). Para ahli mempunyai pengertian yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. 

Pengertian gifted berkembang dari dimensi tunggal (unidimensional) menjadi dimensi 

jamak (multidimensional). Namun, semua pengertian gifted tetap menggambarkan 

keluarbiasaan (extraordinary). 

 

Anak berbakat didefinisikan oleh United States Office of Education atau USOE 

(1972) sebagai: 

mereka yang diidentifikasi oleh ahli yang profesional sebagai memiliki 

kemampuan yang menonjol untuk berkinerja tinggi.  Anak-anak ini 

memerlukan program pendidikan dan/atau pelayanan yang dibedakan, 

melebihi yang biasa disediakan oleh program sekolah reguler, agar dapat 

merealisasikan kontribusinya terhadap dirinya sendiri maupun 

masyarakat. 

 

Pengertian yang dijelaskan oleh USEO ini menunjukkan bahwa mereka akan 

dikategorikan gifted jika seorang anak diidentifikasi oleh profesional memiliki 

kemampuan yang menonjol untuk dikembangkan menjadi kinerja yang tinggi melalui 

program pendidikan khusus. 

 

Marland (1972) mengemukakan bahwa anak yang memiliki kemampuan untuk 

berkinerja tinggi itu mencakup mereka yang menunjukkan prestasi dan/atau 

kemampuan potensial dalam satu atau beberapa bidang berikut ini:   1. kemampuan 

intelektual umum; 2. bakat akademik spesifik;  3. kemampuan berpikir kreatif atau 

produktif;  4. kemampuan kepeimimpinan;  5. seni pentas atau seni rupa;  6. 

kemampuan psikomotor. Pengertian yang diberikan Marland menjelaskan bahwa 



9 
 

anak gifted adalah mereka yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk 

berprestasi pada satu bidang atau lebih. Jadi indikator gifted  adalah kemampuan yang 

tinggi. 

 

Sternberg dan Wagner (1982) mendefinisikan keberbakatan (giftedness) sebagai "a 

kind of mental self-management".  Manajemen mental kehidupan seseorang yang 

konstruktif dan bertujuan mempunyai tiga elemen dasar, yaitu: mengadaptasikan diri 

pada lingkungan, memilih lingkungan baru, dan membentuk lingkungan.   Menurut 

Sternberg dan Wagner, kunci psikologis dasar keberbakatan intelektual terdapat 

dalam keterampilan berwawasan (insight skills) yang mencakup tiga proses utama:  

(1) Memisahkan informasi yang relevan dari informasi yang tidak relevan;  (2) 

Menggabungkan kepingan-kepingan informasi yang tidak berkaitan menjadi satu 

keseluruhan yang terpadu;  (3) Mengaitkan informasi yang baru diperoleh dengan 

informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Sternberg dan Wagner menekankan 

kemampuan memecahkan masalah dan memandang siswa gifted sebagai individu 

yang mampu memproses informasi secara cepat dan mempergunakan keterampilan 

berwawasan.  Penjelasan Sternberg dan Wagner menggambarkan bahwa indikator 

dari individu gifted ditunjukkan dari kemampuannya menggunakan kecerdasan. Jadi 

aktivitas kognitif mendominasi perilaku individu yang dikategorikan sebagai gifted. 

 

Renzulli (1986) mengemukakan bahwa perilaku berbakat mencerminkan satu 

interaksi di antara tiga kelompok dasar sifat manusia: (1) tingkat kemampuan umum 

dan/atau kemampuan spesifik di atas rata-rata, (2) tingkat komitmen tugas yang tinggi 

(motivasi), dan (3) tingkat kreativitas yang tinggi.  Menurut Renzulli, anak berbakat 

adalah mereka yang memiliki atau berkemampuan mengembangkan gabungan ketiga 

kelompok sifat tersebut dan mengaplikasikannya pada bidang kinerja kemanusiaan 

yang bernilai. Area pencapaian anak berbakat meliputi kemampuan intelektual 

umum, bakat akademis yang tertentu (spesifik), berpikir kreatif/produktif, 

kepemimpinan, visual and performing arts, dan kemampuan psikomotor. Selanjutnya 
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Renzulli mendefinisikan anak berbakat sebagai anak yang memiliki karakteristik 

gabungan dari task commitment dan kreativitas yang tinggi serta memiliki inteligensi 

yang diatas  rata-rata (Davis, Rimm, & Siegle, 2011). Pada pengertian yang diajukan 

oleh Renzulli tampak bahwa gifted bukan hanya aspek kognitif, gifted meliputi 

kognitif, konasi, dan motorik yang tampak pada dimensi kecerdasan, kreativitas, dan 

komitmen terhadap tugas. Tiga dimensi ini akan memberikan fasilitas individu gifted 

berkontribusi pada kemanusiaan yang bernilai tinggi. 

 

Layanan Pendidikan Siswa Cerdas Istimewa (Gifted) 

Di Amerika Serikat, layanan pendidikan khusus bagi anak-anak berbakat diberikan 

melalui "gifted education program".  Prosedur untuk memasukkan anak ke program 

pendidikan anak berbakat ini pada umumnya mengikuti empat langkah dasar: (1) 

rujukan, (2) asesmen, (3) seleksi, dan (4) penempatan.   Rujukan didasarkan atas 

pertimbangan guru, nominasi orang tua, nilai raport, skor tes kelompok, atau 

gabungan hal-hal tersebut.  Asesmen mencakup penetapan tingkat kemampuan anak 

yang dirujuk berdasarkan serangkaian tes, yang pada umumnya mencakup 

pengukuran inteligensi, tes prestasi, atau tes pemecahan masalah.  Seleksi dilakukan 

hanya setelah anak diasesmen dan dinyatakan berpotensi memiliki keberbakatan dan 

tingkat kemampuannya sudah ditetapkan.  Keputusan penempatan didasarkan atas 

informasi tersebut, kebutuhan anak, serta pilihan program yang tersedia (Florey & 

Tafoya, 1988).   

 

Program khusus untuk pendidikan anak berbakat ini dibuat karena anak-anak 

berbakat mempunyai kebutuhan pendidikan khusus.  Anak-anak ini telah menguasai 

banyak konsep ketika mereka ditempatkan di satu kelas tertentu, sehingga sebagian 

besar waktu sekolah mereka akan terbuang percuma.  Mereka mempunyai kebutuhan 

yang sama dengan siswa-siswa lainnya, yaitu kesempatan yang konsisten untuk 

belajar bahan baru dan untuk mengembangkan perilaku yang memungkinkan mereka 

mengatasi tantangan dan perjuangan dalam belajar sesuatu yang baru.  Akan sangat 
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sulit bagi anak-anak berbakat ini memenuhi kebutuhan tersebut bila mereka 

ditempatkan dalam kelas yang heterogen. (Winebrenner & Devlin, 1996).  

 

Terdapat tiga model layanan pendidikan bagi anak-anak berbakat, yaitu (1) model 

inklusi (inclusion model), (2) sistem sesuai kemampuan (tracking system)  dan (3) 

model pengelompokan terbatas (cluster grouping model). Dalam Model Inklusi, 

anak-anak berbakat ditempatkan sekelas (inklusif) dengan anak- anak lain, termasuk 

anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus lainnya seperti anak 

berkesulitan belajar (learning disabled) dan anak cacat.  Guru yang telah memperoleh 

pelatihan khusus dalam bidang keberbakatan memberikan perhatian khusus kepada 

anak-anak berbakat ini agar kebutuhan pendidikan khususnya terpenuhi.  Layanan 

khusus itu terutama berupa pemberian materi pengayaan.  Pada model ini, anak 

berbakat sering difungsikan sebagai tutor bagi anak-anak lain. (Winebrenner & 

Devlin, 1996).  

 

Dalam Model Tracking System, siswa-siswa diklasifikasikan berdasarkan 

kemampuannya, dan setiap klasifikasi ditempatkan dalam satu kelas yang sama.  Jadi, 

anak-anak berbakat akan berada dalam kelas khusus siswa berbakat sepanjang masa 

sekolahnya. (Winebrenner & Devlin, 1996). Dalam Model Cluster Grouping, anak-

anak berbakat dari semua tingkatan kelas yang sama di satu sekolah (biasanya mereka 

yang termasuk 5% dari siswa berprestasi tertinggi dalam populasi tingkatan 

kelasnya), dikelompokkan dalam satu kelas.  Kelompok tersebut terdiri dari 5 sampai 

8 siswa berbakat, dibimbing oleh seorang guru yang telah memperoleh pelatihan 

dalam mengajar anak-anak berkemampuan luar biasa.  Jika terdapat lebih dari 8 anak 

berbakat, maka mereka dikelompokkan ke dalam dua atau tiga cluster group.  Pada 

umumnya, satu cluster group itu belajar bersama-sama dengan anak-anak lain dari 

berbagai tingkat kemampuan, tetapi dalam bidang keluarbiasaannya (misalnya 

matematika), mereka belajar secara terpisah. (Winebrenner & Devlin, 1996).    
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Model Cluster Grouping ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan 

apabila anak-anak berbakat itu didistribusikan secara merata di semua kelas.   

Pertama, anak berbakat itu memperoleh perhatian khusus untuk pengembangan 

bidang- bidang kemampuan luar biasanya, dan sekaligus juga tetap memperoleh 

keuntungan dari belajar bersama dengan anak-anak dari berbagai tingkatan 

kemampuan lainnya. (Hoover, Sayler, &  Feldhusen, 1993).  Kedua, Pengaturan 

waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan khusus untuk anak berbakat akan lebih 

efisien bila anak-anak itu berada dalam satu kelompok. Ketiga, Siswa-siswa berbakat 

akan dapat lebih memahami dan menerima kenyataan bahwa mereka mempunyai 

"kelainan" dalam belajarnya jika di dalam kelasnya ada anak lain yang seperti 

mereka. (Winebrenner & Devlin, 1996).  

 

Ahli pendidikan yang lain berpendapat ada beberapa pilihan model layanan 

pendidikan yang dapat mengoptimalkan potensi luar biasa siswa gifted, seperti, 

yaitu:pull-out program,summer and saturday program, ability grouping in the 

classroom, special classes, acceleration, dan residential high school (dalam Jin & 

Moon, 2006).  

 

Gross (1999 dalam Alsa, 2007) menemukan bahwa program akselerasi membuat 

siswa gifted  menyukai kegiatan belajar dan meningkatkan harga diri. Di Amerika 

Serikat, dampak positif penyelenggaraan program akselerasi menyebabkan 

pengakuan secara luas terhadap program tersebut (Departemen Pendidikan Amerika, 

dalam Richardson dan Benbow, 1990, dalam Alsa, 2007). Hal ini menunjukkan 

bahwa program akselerasi adalah program yang paling efisien dan efektif untuk siswa 

gifted. 

 

Prestasi Akademik Anak Cerdas Istimewa (Gifted) 

Gifted adalah individu dengan kemampuan yang luar biasa, mendatangkan harapan 

yang besar untuk berprestasi tinggi dan sukses (Vlahovic-Stetic, Vidovic, & 
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Arambasic, 1999, dalam Marisano & Shore, 2010). Namun pada kenyataannya lebih 

dari 30 % (Peterson & Colange, 1996, Albaili, 2003, McCoach, & Siegle, 2003) 

prestasi siswa gifted secara signifikan di bawah potensi yang dimilikinya.  Masalah 

underachievement menjadi bagian masalah dari siswa berbakat laki-laki karena 

memengaruhi 50% siswa laki-laki dengan kemampuan di atas rata-rata. Banyak kasus 

drop out di Amerika Serikat yang melibatkan siswa-siswa cerdas dan berbakat (Kim, 

2008).  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis sekitar 15% dari siswa program 

akselerasi belum berprestasi optimal dan beberapa siswa memilih keluar dari program 

akselerasi (Eva, 2014). Penelitian lain yang dilakukan pada program reguler di 

Indonesia  menunjukan bahwa sekitar 30%  siswa yang tidak dapat menyelesaikan 

studinya di tingkat SMA memiliki tingkat kecerdasan lebih dari 130 (Achir, 1990). 

Penelitian Widyastono, dkk (1996) terhadap siswa SD di propinsi Jawa Barat, Jawa 

Timur, Lampung, dan Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa 22% siswa yang 

memiliki potensi cerdas istimewa beresiko tinggal kelas dengan nilai rata-rata kurang 

dari 6.00. Demikian pula dengan penelitian Widyastono, dkk (1997) terhadap siswa 

SLTP di empat propinsi yang sama menunjukkan bahwa 20% siswa SLTP yang 

memiliki potensi cerdas istimewa juga beresiko tinggal kelas. Jadi potensi kecerdasan 

anak cerdas istimewa tidak selalu berkorelasi positif dengan prestasi akademik di 

sekolah.  

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik  

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik  menurut Akbar (2004) dan 

Winkel (1997) ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

prestasi akademik. Faktor internal meliputi: kemampuan intelektual, minat, bakat, 

sikap, motivasi berprestasi, konsep diri dan sistem nilai. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi: lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. 

Dalam buku ini faktor internal yang akan dijelaskan adalah belajar dengan pengaturan 
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diri (self regulated learning), sedangkan faktor eksternal yang akan dikupas adalah 

interaksi guru dan siswa dan dukungan orang tua. 

 

Terdapat  korelasi positif yang sangat  signifikan antara prestasi  akademik dengan  

penggunaan  strategi belajar dengan pengaturan diri (Camahalan & Faye, 2002). 

Penelitian menunjukkan bahwa siswa gifted tidak  dapat  mencapai  prestasi  

akademik  yang  optimal karena  kegagalannya  dalam  meregulasi  diri  dalam  

belajar (Alsa, 2005). Bahkan Baslanti dan McCoach (2006) menemukan bahwa 

strategi belajar dengan pengaturan diri merupakan prediktor terbaik yang 

membedakan siswa gifted achiever dan gifted underachiever. Pengaturan diri dalam 

belajar telah digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik (Perry,  dkk,  2007).   

Dalam bidang pendidikan belajar dengan pengaturan diri telah memberikan pengaruh 

yang  sangat  signifikan  khususnya  untuk  siswa  SMP  dan  SMU  (Frederick,  

Blumenfeld,  &  Paris,  2004).  Pekrun,  Goetz,  Titz,  &  Perry  (2002) telah mengkaji 

bagaimana pengaruh  belajar dengan pengaturan diri terhadap emosi‐emosi  akademik  

yang  akhirnya  dapat  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  prestasi  akademik. 

Penelitian yang lain membuktikan bahwa belajar dengan pengaturan diri berguna 

untuk membantu siswa-siswa yang mempunyai prestasi rendah dan kesulitan belajar. 

Fakta  empiris  menunjukkan  bahwa  sekalipun  kemampuan  siswa  tinggi  tetapi  ia  

tidak  dapat  mencapai  prestasi  akademik  yang  optimal,  karena  gagal melakukan 

aktivitas belajar dengan pengaturan diri (Purwanto,  2000; Sunawan, 2002; Alsa, 

2005). Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belajar dengan pengaturan 

diri telah digunakan  untuk  meningkatkan  prestasi  akademik  (Howse,  Lange,  

Farran,  &  Boyle  2003;  Perry,  Hutchinson,  Thauberger,  2007). 

 

Lingkungan pertama dalam kehidupan siswa adalah orang tua. Orang tua akan 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam prestasi akademik siswa. Orang tua 

siswa gifted yang bersikap negatif terhadap sekolah (Peterson, 2001), mempunyai 
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konflik dengan pasangannya dan menimbulkan perceraian (Eva, 2014) berpengaruh 

buruk terhadap prestasi belajar siswa. Dukungan orang tua akan mempengaruhi 

motivasi akademik siswa gifted (Garn, Matthews, and Jolly, 2010). Orang tua yang 

mampu memberikan dukungan berupa emosi, informasi, fasilitas dan penghargaan 

akan membantu siswa untuk meraih prestasi akademik yang tinggi di sekolah. 

 

Siswa gifted mempunyai kebutuhan layanan pendidikan yang berbeda dengan siswa 

lainnya karena potensi yang tinggi dalam kecerdasan, kreativitas, dan komitmen  

terhadap tugas. Potensi yang tinggi ini membentuk keingintahuan yang tinggi, belajar 

dengan lebih cepat, kritis, dan mudah mengalami kebosanan. Karakteristik ini 

membutuhkan kurikulum yang menantang dari guru yang profesional. Penelitian oleh 

Jin & Moon (2006) menjelaskan bahwa siswa gifted yang bersekolah program khusus 

untuk siswa gifted  melaporkan bahwa mereka merasa dihargai dengan kurikulum 

yang menantang dan guru yang professional (Jin & Moon, 2006). Dalam kurikulum 

tercantum tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan oleh guru sehingga 

interaksi antara guru dan siswa berjalan sesuai dengan ketetapan. Dengan demikian 

interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran dipengaruhi oleh metode belajar yang 

dipilih guru. Guru yang profesional diharapkan menyiapkan metode belajar sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan selanjutnya siswa akan memberikan respon yang positif 

dalam belajar. Dari sinilah terbentuk interaksi guru dan siswa yang efektif dalam 

belajar.  

 

Dapat disimpulkan bahwa belajar dengan pengaturan diri, dukungan orang tua, dan 

interaksi guru dan siswa mempunyai pengaruh dalam prestasi akademik siswa. Upaya 

untuk menghadirkan faktor internal dan faktor  eksternal yang mendukung prestasi 

akademik siswa menjadi yang penting bagi orang tua, guru, dan siswa. 
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Parenting Anak Cerdas Istimewa (Gifted) 

Anak berbakat dimasukkan dalam kategori anak berkebutuhan khusus karena mereka 

memiliki karakteristik khusus yang membuatnya membutuhkan pendekatan yang 

berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kebutuhan khusus ini pun pada akhirnya 

membuat orangtua yang memiliki anak dengan inteligensi di atas rata-rata dan 

memiliki bakat khusus ini memiliki tantangan dan kesempatan yang unik yang 

berbeda dengan orangtua pada umumnya (Martin & Colbert, 1997).  

 

Anak berbakat mempengaruhi konsep diri orangtua, hubungan anak dan orangtua, 

relasi komunitas orangtua (Martin & Colbert, 1997). Sama dengan yang dihadapi 

orangtua dari anak dengan ketidakmampuan (disability) yang harus menghadapi 

ketidakmampuan anak, orangtua dari anak berbakat juga harus belajar untuk 

mengargai perbedaan yang dimiliki anak sehubungan dengan kelebihan dan 

keunggulan yang dimilikinya.  

Love (1970, dalam Turner & Hamner, 1990) mengutarakan adanya dua pilihan yang 

ekstrim yang biasanya dipilih orangtua yang memiliki anak berbakat. Mereka 

biasanya mengabaikan kelebihan anaknya karena biasanya mereka tidak tahu apa 

yang mereka hadapi, mengapa anak mereka berbeda dengan anak-anak lain pada 

umumnya, atau mereka yang mengeksploitasi kemampuan anaknya tersebut. Kedua 

pendekatan ekstrim ini tentu saja tidak ada yang dapat mengoptimalkan kemampuan 

anak secara positif.  

 

Beberapa hal yang dapat membuat orangtua mengalami frustrasi seperti banyaknya 

pertanyaan dan keingintahuan anak yang terus tidak terpuaskan, perasaan inferior 

yang muncul dari saudara kandung, serta sekolah yang kurang dapat memberikan 

tantangan pada anak berbakat, sehingga yang muncul justru adanya masalah perilaku 

dan kemungkinan anak menjadi underachiever gifted.  
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Stanhope & Bell (1981, dalam Turner & Hamner, 1990) mengatakan bahwa anak 

berbakat yang menjadi underachiever dapat disebabkan karena pola perilaku orangtua 

yang over-protective ataupun justru terlalu menekan anak untuk menunjukkan 

prestasi. Selanjutnya menurut mereka anak berbakat dapat menunjukkan kemampuan 

optimalnya yaitu dengan adanya sikap penerimaan, memberikan kepercayaan, penuh 

perhatian dan rasa sayang, dan mungkin menunjukkan sikap permisif, mandiri dan 

mendorong munculnya inisiatif dari anak.  

 

Usaha untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan anak berbakat sendiri  

merupakan tugas sekolah dan tugas orangtua di rumah. Orangtua di rumah perlu 

mendorong anak untuk berpikir secara orisinil, menumbuhkan pertanyaan di dalam 

diri, dan mendorong melakukan percobaan tanpa bersikap terlalu menuntut, 

memperlakukan anak seperti anggota lainnya tanpa terlalu mengeksplotasi 

superioritasnya, penyediaan sumber-sumber informasi seperti majalah, koran, buku 

dan internet, membiarkan anak bekerja sesuai dengan kemampuan, keinginan dan 

tanpa perlu dicampuri.  

 

Orangtua juga perlu melihat adanya kebutuhan anak untuk menerima sistem 

pendidikan yang berbeda dari yang diterima anak pada umumnya. Sekolah saat ini 

sudah banyak menyediakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak 

berbakat. Terdapat kelas pengayaan dan akselerasi yang programnya disesuaikan 

dengan kemampuan anak yang mengikuti program di dalamnya.  

 

Orangtua dari anak berbakat memiliki tantangan tersendiri, yaitu mereka harus 

meyakini kemampuan dan kelebihan yang dimiliki anak. Bakat dan kemampuan ini 

perlu dikembangkan dalam lingkungan rumah dan pola pengasuhan yang kondusif 

yang dapat membantu anak mencapai tingkat optimal dari kemampuannya tersebut. 

Di sisi lain, orangtua juga perlu memberi kesempatan pada anak untuk bersikap dan 

berlaku seperti anak-anak seusianya yang lain. Lebih jauh lagi, orangtua juga perlu 
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melihat adanya kesempatan di lingkungan sosial dan sekolah untuk dapat 

mengembangkan kemampuannya sampai potensi yang optimal.  
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BAB III 

AUTISMA 

 

 

Definisi Autisme 

Autisme adalah gangguan perkembangan parah yang gejalanya mulai nampak 

sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Gangguan perkembangan tersebut mencakup 

gangguan dalam interaksi sosial yang timbal-balik, gangguan komunikasi, adanya 

tingkah laku stereotipe, serta minat dan aktivitas yang terbatas (American Psychiatric 

Association, 2000, dalam Mash & Wolfe, 2005). 

Menurut Powers (1989) karakteristik anak penyandang autisme ditandai dengan 

adanya 6 (enam) gejala atau gangguan dalam bidang: 

1. Interaksi sosial 

 - Tidak tertarik untuk bermain bersama dengan teman sebaya 

 - Lebih suka menyendiri 

 - Tidak ada atau sedikit kontak mata atau menghindar untuk bertatapan 

 

2. Komunikasi  (bicara, bahasa dan komunikasi) 

 - Perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada 

 - Senang meniru atau membeo (ekolalia) 

 - Tidak atau hanya sedikit sekali pemahaman anak mengenai konsep  

   abstrak atau gerak isyarat simbolis  

 - Anak tampak seperti tuli, sulit berbicara atau pernah berbicara tapi  

  kemudian sirna 

 - Kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya 

- Mengoceh tanpa arti berulang-ulang, dengan bahasa yang tidak dapat 

dimengerti orang lain 

 - Bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi 
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- Bila senang meniru, dapat menghafal betul kata-kata atau nyanyian 

tersebut tanpa mengerti artinya  

- Anak sulit memahami bahasa verbal atau lisan 

- Senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia 

inginkan, misalnya bila ingin meminta minum 

 

3.  Pola bermain 

 - Tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya 

- Senang pada benda-benda yang berputar, seperti kipas angin, roda 

sepeda, gasing  

 - Tidak kreatif, tidak imajinatif 

- Dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang terus 

dan dibawa kemana-mana 

 

4. Gangguan sensoris  

- Berespon secara berlebihan atau justru tidak ada reaksi sama sekali 

terhadap stimulasi sensoris 

- Sering menggunakan indera penciuman atau pengecapannya, seperti 

senang mencium-cium, menjilat mainan atau benda-benda 

 - Sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk 

 - Tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut 

 

5. Perilaku 

- Berperilaku dapat berlebihan (hiperaktif) atau kekurangan (hipoaktif) 

- Memperlihatkan perilaku stimulasi diri, seperti bergoyang-goyang, 

mengepakkan tangan seperti burung, berputar-putar mendekatkan mata 

ke TV, lari atau berjalan bolak-balik, melakukan gerakan yang 

diulang-ulang   
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- Tidak suka pada perubahan atau amat terpaku pada suatu obyek atau 

kegiatan rutinnya 

-   Dapat pula duduk bengong dengan tatapan kosong 

 

6. Emosi  

- Amat sulit memahami dan mengekspresikan emosinya kepada orang 

lain 

- Sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa, menangis 

tanpa alasan 

- Temper tantrum (mengamuk tak terkendali) jika dilarang atau 

diberikan keinginannya 

 - Kadang suka menyerang atau merusak 

 - Kadang-kadang anak berperilaku menyakiti dirinya sendiri 

 - Tidak mempunyai empati dan tidak memahami perasaan orang lain 

   

Tidak semua gejala di atas ada pada setiap anak penyandang autisme. Gejala 

yang ada bisa beraneka-ragam sehingga tidak ada anak penyandang autisme yang 

benar-benar sama dalam semua bentuk tingkah lakunya. Karena itu penanganan anak 

penyandang autisme pun tidak dapat di samaratakan. 

 

Diagnosis Autisme          

Untuk mendiagnosa apakah seorang anak menyandang autisme atau tidak, dipakai 

kriteria yang disebutkan dalam The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder (DSM IV - TR) yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association 

(2000). Adapun kriteria-kriteria tersebut, yaitu :  

Harus ada sedikitnya 6 gejala yang tercantum pada butir (1), (2), dan (3), dengan 

minimal 2 gejala dari (1) dan masing-masing 1 gejala dari (2) dan (3), yaitu: 

(1). Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial. Minimal harus ada 2 dari gejala-gejala 

di bawah ini:  
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a. Tidak mampu menggunakan perilaku non-verbal, seperti kontak mata, 

ekspresi muka, gerak-gerik untuk melakukan interaksi sosial. 

b. Tidak bisa bermain dengan teman sebaya. 

c. Kurang mampu untuk berbagi kesenangan, minat, atau achievement dengan 

orang lain. 

d. Kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional secara timbal-

balik. 

(2). Gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi, minimal harus ada 1 dari gejala-

gejala di bawah ini: 

a. Kemampuan bicara yang terlambat atau bahkan sama sekali tidak 

berkembang. Anak tidak berusaha untuk berkomunikasi secara non-verbal.  

b. Bila anak bisa bicara, maka bicaranya tidak dipakai untuk komunikasi. 

c. Sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. 

d. Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif dan kurang dapat meniru. 

 

(3). Adanya suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat 

dan kegiatan. Minimal harus ada 1 dari gejala-gejala di bawah ini: 

a. Mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan 

berlebihan. 

b. Terpaku pada satu kegiatan ritual atau rutin yang tidak ada gunanya. 

c. Ada gerakan-gerakan yang aneh yang khas dan diulang-ulang. 

d. Seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian benda. 

 

Karakteristik Autisme 

Keterbatasan intelektual, daya tahan, atau kekuatan 

Anak-anak autisme memiliki tingkat intelegensi yang beragam dari profound mental 

retardation hingga kemampuan yang superior. 70% anak autisme mengalami mental 

retardation, yaitu :  
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a. 40% tergolong severe MR dengan IQ < 50. Anak-anak autisme dengan MR 

severe ini biasanya mengalami kesulitan hidup mandiri di masa yang akan datang 

atau saat dewasa nanti. 

b. 30% memiliki tingkat intelektual MR dengan IQ antara 50 dan 70. Skor IQ 

pada anak-anak autisme ini biasanya stabil dan merupakan prediksi yang baik untuk 

mengetahui penanganan intelegensi yang tepat bagi mereka. 

c. 30% yang terakhir memiliki tingkat intelegensi rata-rata atau di atas rata-rata. 

Berbeda dengan anak-anak autisme dengan kemampuan intelegensi rata-rata atau di 

atas rata-rata. Bakat atau kemampuan mereka biasanya seperti membaca, mengeja, 

aritmatika, musik, atau menggambar. 

 

Keterbatasan dalam sensory dan persepsi 

Beberapa anak autis sangat peka terhadap suara, bau, dan tekstur yang bagi anak-anak 

lain adalah hal yang normal. Sensory dominance adalah tendensi untuk lebih terfokus 

pada satu jenis stimulus sensory tertentu daripada yang lainnya, contoh : lebih suka 

melihat sesuatu dibandingkan dengan mendengar suara tertentu. 

 

Keterbatasan atau kelemahan dalam hal kognitif 

Anak-anak autisme biasanya kurang mampu dalam hubungan sosial dan 

komunikasinya. Terlihat dari kekurangmampuan memahami dan memproses 

informasi sosial-emosional, seperti ekspresi emosi, suara, dan mimik wajah. Mereka 

umumnya mengalami kesulitan dalam bermain peran atau berpura-pura, contoh : 

seorang anak normal dapat bermain pura-pura memberi minum bonekanya dengan 

cangkir yang kosong, kemudian berpura-pura mengeluarkan suara seperti menghirup 

minuman tersebut. Pada anak autis ini justru melakukan gerakan yang berulang-

ulang, seperti memutar-mutar cangkir tersebut.   
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Penyebab Autisme 

Beberapa waktu yang lalu, autisme diyakini disebabkan oleh pola asuh dan perlakuan 

orangtua yang “dingin” dan kurang kasih sayang terhadap anak. Namun sekarang, 

pandangan tersebut sudah berubah. Saat ini secara umum autisme adalah sebuah 

gangguan yang disebabkan oleh kelainan perkembangan saraf (otak) karena 

perkembangannya yang terganggu dan tidak optimal. 

a. Masalah pada Awal Masa Perkembangan. 

Diakibatkan kelahiran prematur, pendarahan, atau infeksi sewaktu kehamilan, 

toxemia (keracunan darah), diidentifikasikan pada sebagian kecil dari populasi anak 

dengan gangguan autisme. Walaupun demikian, masalah tersebut tidak dapat 

dipastikan sebagai penyebab utama dari autisme. 

 

b.  Pengaruh Genetik 

- Family and Twin Studies. 

Kemungkinan anak kembar identik sama-sama memiliki gangguan autisme berkisar 

antara 60% hingga 90%. Temuan penelitian keluarga dan penelitian anak kembar 

memberikan bukti kuat bahwa faktor genetik berperan penting sebagai etiologi 

autisme.  

- Chromosomal and Gene Disorders. 

Kelainan kromosom mungkin berhubungan dengan autisme. Adanya kelainan 

kromosom fragile-X yang terjadi pada 2% sampai 3% dari populasi anak autisme. 

Sehingga membangkitkan pemikiran bahwa hal tersebut mungkin berhubungan 

dengan autisme.  

- Molecular Genetics 

Penelitian terkini yang menggunakan molecular genetic merujuk kepada beberapa 

area dalam kromosom otak, yaitu kromosom II, VII, XIII, dan XV, sebagai 

kemungkinan lokasi susceptible genes untuk autisme. Namun gen penyebab pastinya 

masih belum bisa diidentifikasi. Masih dibutuhkan penelitian lanjutan untuk bisa 

mengidentifikasinya secara tepat.  
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c. Kelainan Otak.  

Cerebellum (otak kecil) yang merupakan pusat dari gerakan motorik, namun 

berkaitan juga dengan bahasa, belajar, emosi, proses berpikir, dan perhatian. Pada 

anak autisme sebagian besar memiliki cerebellum yang lebih kecil dari anak normal.  

 

Intervensi 

Secara umum tujuan dari intervensinya adalah untuk memaksimalkan potensi dan 

membantu anak serta keluarganya agar dapat mengatasi gangguan tersebut secara 

efektif. Kesuksesan intervensi ini sangat bergantung pada; gejala yang dimiliki, 

intensitas terapi, atau intervensi yang dilakukan, kepekaan dan kerjasama berbagai 

pihak, serta seberapa dini penanganan mulai diberikan. 

 

Beberapa jenis intervensi (Mash & Wolfe, 2005) untuk anak yang mengalami autisma 

adalah 

• Initial stages, yaitu penanganan berpusat untuk membangun rapport dan 

mengajarkan anak keterampilan kesiapan belajar seperti kontak mata, 

sentuhan, dan vokalisasi.  

• Mengurangi perilaku yang mengganggu. Penanganan untuk mengurangi 

tantrum, self-stimulation, agresi, dan SIB.. 

• Mengajarkan perilaku sosial yang sesuai. Mengajarkan petunjuk sosial dengan 

memasangkan orang lain dalam aktivitas yang menyenangkan. Salah satu cara 

yang dipakai adalah dengan melibatkan kelompok anak normal untuk 

berinteraksi.  

• Mengajarkan keterampilan komunikasi. Bertujuan untuk meningkatkan 

komunikasi anak dengan orang lain. Bisa melalui verbal maupun bahasa 

isyarat  
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• Family intervention. Pelatihan atau konseling terhadap anggota keluarga 

untuk mengembangkan kemampuan spesifik yang diperlukan untuk 

membentuk perilaku anak yang mengalami autisma.  

• Early intervention. Anak-anak berusia 3-4 tahun atau lebih muda menjalani 

terapi individual yang cukup intensif dan melibatkan keterlibatan penuh dari 

keluarga.  

• Psychopharmacological / Somatic interventions  menggunakan obat. 

 

Ginanjar (2008) menambahkan sejumlah penanganan yang banyak diterapkan sebagai 

berikut. 

• Penanganan Biomedis, yaitu mengatur pola makan agar metabolisme tubuh 

berjalan dengan lebih baik. Diawali dengan pemeriksaan hasil ekskresi tubuh untuk 

melihat sistem tubuh dan diikuti dengan diet serta pengaturan makanan termasuk 

menjalani pantang.  

• Medikamentosa, yaitu didasari pada pendapat adanya abnormalitas anatomi 

dan kimia otak pada penyandang autisme sehingga diperlukan terapi obat untuk 

mengurangi hiperaktifitas, stimulasi diri, menarik diri, agresifitas, dan gangguan 

tidur. Terkadang dilakukan pemberian antipsikotik dalam dosis rendah. 

• Terapi Sensory Integration. Dilakukan dalam ruang khusus dengan berbagai 

alat yang akan memberi input sensorik, mendukung terjadinya respon adaptif, 

memperbaiki fungsi batang otak dan thalamus yang dianggap mengalami masalah. 

Latihan perlu juga dilakukan di rumah berupa berbagai aktifitas yang disaran-kan 

oleh terapis 

• Terapi ABA merupakan terapi yang didasarkan pada pendekatan behavioristik 

namun juga melibatkan peran orangtua dengan tujuan membentuk tingkah laku yang 

dapat diterima lingkungan dan menghilangkan/mengurangi tingkah laku bermasalah. 

Kurikulum pada terapi ini meliputi kemampuan memperhatikan, meniru, 

memasangkan, bahasa reseptif, bahasa ekspresif, serta ketrampilan bina diri. 
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• Pendidikan khusus. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

related Communication handicapped Children) mulai dikembangkan tahun 1972. 

Pada metode ini, institusi menciptakan situasi belajar yang sesuai dengan kondisi 

anak autis: kemampuan visual baik, perhatian mudah teralih, membutuhkan struktur 

yang jelas. Di samping institusi, orangtua perlu menerapkan juga terapi di rumah 

dengan waktu 15 menit sampai dengan 1 jam setiap harinya. 

 

Tujuan intervensi pada anak-anak dengan low-functioning autisme 

Anak-anak penyandang autisme dan memiliki keterbelakangan mental (profound / 

severe mental retardation) cenderung membutuhkan pengawasan dalam kehidupan 

sehari-hari. Penanganan anak yang tergolong dalam kategori ini umumnya ditekankan 

pada upaya menghilangkan perilaku membahayakan diri sendiri dan orang lain, 

menumbuhkan self-help, pemahaman aturan dan instruksi sederhana, perilaku sosial 

dan emosional dasar, dan cara mengkomunikasikan kebutuhan. Ketika beranjak 

dewasa, intervensi dapat diarahkan pada pembelajaran keterampilan sederhana dan 

mempersiapkan mereka untuk terjun ke dunia luas di bawah pengawasan. 

  

Tujuan intervensi pada anak-anak dengan high-functioning autisme 

Intervensi bagi anak-anak dengan autisme yang memiliki inteligensi normal atau 

keterbelakangan mental sedang umumnya ditujukan pada keterampilan berbahasa 

atau berkomunikasi, interaksi sosial dengan teman sebaya, prilaku dan kemampuan 

yang diharapkan di sekolah, dan sebagainya. Meskipun tetap bergantung pada banyak 

faktor, anak-anak yang tergolong high-functioning autisme lebih dapat dilatih dan 

dipersiapkan untuk terjun ke lingkungan sosial, komunitas, dan diajarkan 

ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. 

 

Sedangkan anak-anak yang high-functioning dicirikan dengan adanya karakteristik 

autism yang disertai dengan inteligensi normal sampai dengan moderate MR. Pada 

anak-anak ini, tujuan dari intervensi atau penanganan adalah untuk: 
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• Kelancaran bahasa 

• Interaksi sosial (yang sesuai dengan usia) dengan teman sebaya 

• Perilaku & keterampilan yang diperlukan dalam kelas khusus 

 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, ‘penyembuhan’ untuk autisme belum 

diketahui efektifitasnya, namun demikian penanganan dini yang tepat banyak 

memberikan hasil positif bagi para penyandang autisme dalam berbagai aspek.  

 

Tujuan penanganan pada anak yang mengalami autisma tergantung pada seberapa 

besar ia dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang low-functioning 

dicirikan dengan adanya karakteristik autisma yang disertai dengan retardasi mental 

severe atau profound dan memerlukan supervisi dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

anak-anak ini, tujuan dari penanganan atau intervensi adalah untuk:  

• Mengurangi harmful behavior 

• Mengembangkan Self-help skills  

• Mampu mematuhi permintaan atau peraturan sederhana 

• Mengembangkan basic social & emotional behaviors 

• Mengkomunikasikan kebutuhan 

• Appropriate play 

 

Parenting Anak Autisma 

Membesarkan anak dapat mengubah orangtua. Orangtua tidak hanya dapat 

meningkatkan insight dari tingkah laku anak, namun juga terhadap kelebihan dan 

kelemahan mereka sendiri. saat orangtua memperoleh pengalaman dari dunia saat 

membesarkan anak, mereka akan dapat menjawab pertanyaan yang sebelumnya tidak 

pernah mereka pikirkan sepanjang hidup mereka. Menjadi orang tua anak autisma 

merupakan pengalaman yang unik. Hanya orang tua dengan autisma saja yang dapat 

merasakan hal tersebut (Asih, 2002). 
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Parenting adalah suatu proses tindakan dan interaksi antara orangtua dan anak, yang 

saling mengubah sepanjang pertumbuhan anak menjadi dewasa. Parenting merupakan 

proses yang kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Karakteristik unik anak 

dan orangtua sebagaimana setting di mana mereka berinteraksi, akan menentukan 

bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain selama tahapan kehidupan mereka. 

Parenting merupakan bagian penting sosialisasi, proses dimana anak belajar untuk 

bertingkah laku menurut harapan dan standar sosial. Parenting pada anak autism 

mengubah kondisi orang tua dalam berbagai hal, seperti, hubungan dan komitmen 

orang tua dalam pernikahan, masalah yang dihadapi, dan dukungan yang diterima 

dari keluarga besar (Asih, 2002). 

 

Galinsky (1987, dalam Martin & Colbert, 1997) membuat enam tahap perkembangan 

orangtua: 

1. Image-making stage yaitu proses selama kehamilan. Pada fase ini orangtua 

mempersiapkan diri terhadap peran baru mereka dan menjadi lebih sadar akan 

hubungan orangtua dan anak di sekitar mereka. 

2. Nurturing stage yang dimulai saat kelahiran dan bayi. Orangtua dan anak menjadi 

attached secara emosional selama periode intensif pemberian kasih sayang. Anak 

tergantung pada orangtua untuk survival, orangtua juga harus mempelajari cara 

menurture anak baik secara fisik dan emosional. 

3. Authoritative stage: terjadi selama anak pada periode prasekolah, pada usia 2-5 

tahun. Karena anak mulai untuk memaksakan diri, orangtua harus memberi batas dan 

memperkuat aturan. 

4. Interpretative stage: orangtua cenderung pada kebutuhan anak usia sekolah. 

Selama masa kanak-kanak tengah, anak mulai keluar pada komunitas dan orangtua 

terpanggil untuk menolong anak menginterpretasikan dunia di luar anak. Orangtua 

juga memiliki tugas menjelaskan nilai dan moral yang dibutuhkan untuk 

mengklarifikasikan pandangan mereka sendiri. 
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5. Interdependent stage: menggambarkan hubungan orangtua dan anak selama masa 

remaja. Ini merupakan periode waktu saat anak membangun kompetensi yang 

membuat mereka mampu membagi kontrol dengan orangtua. 

6. Departure stage: merefleksikan periode reflektif untuk orangtua. Setelah anak 

meninggalkan rumah, orangtua melakukan evaluasi terhadap kesuksesan dan 

kegagalan mereka dalam proses membesarkan anak. Saat menerima bahwa anak telah 

hidup terpisah, mereka tetap mencoba untuk membangun hubungan dengan anak 

dewasa mereka. 

 

Pada anak autisma masalah mulai muncul pada authoritative stage yang terjadi pada 

periode prasekolah, usia 2-5 tahun. Hal ini disebabkan seringkali gejala autisma mulai 

muncul pada usia 2 tahun. Anak kehilangan kemampuan berkomunikasi dan 

keinginan berinteraksi secara social. Pada anak normal, tahapan ini, anak mulai  

memaksakan diri, orangtua harus memberi batas dan memperkuat aturan. Hal ini 

tidak mungkin terjadi pada anak autism karena orang tua sulit berkomunikasi dengan 

anak, dimana anak sulit memahami perilaku anak (Asih, 2002). 

 

Masalah yang dihadapi Orang Tua  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Asih (2002) ada beberapa masalah yang 

muncul, yaitu: 

• Hubungan suami isteri setelah anak didiagnosa autisma dapat semakin positif 

atau semakin negatif. Meningkatkan hubungan menjadi semakin positif jika terdapat 

pemberian sikap positif, komitmen perkawinan, komitmen penyelesaian hambatan 

dan pemberian dukungan emosi yang tinggi saat mengatasi masalah. Semua hal ini 

dapat terjadi bila pasangan dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan kondisi 

anak serta mencapai kesepakatan dalam mengasuh anak. 

• Perselisihan antar orang tua. Orang tua berselisih masalah usaha yang dipilih 

untuk membantu anak  memicu pertengkaran. 
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• Menimbulkan stress. Ketegangan sering muncul melihat & memikirkan  

perkembangan anak yang lambat. Orang tua menjadi sensitif dan mudah terpancing 

emosinya. Ibu lebih sering menangis. Suami cenderung menyembunyikan kesedihan 

mereka terhadap kondisi anak. Mereka menempatkan diri sebagai kekuatan untuk 

menenangkan pasangan. Dalam beberapa penelitian (CEICA, 2001) melaporkan 

bahwa ibu cenderung lebih stress daripada ayah dalam mengasuh anak dengan 

autism. 

• Kelelahan Fisik. Terutama karena adanya perilaku anak autism dengan pola 

tertentu dan proses terapi yang harus dijalani oleh anak dengan harus didampingi oleh 

orang tua. Hal ini diperlukan agar orang tua dapat melanjutkan terapi di rumah. 

Kelelahan fisik juga disebabkan keterbatasan anak dalam mengungkapkan keinginan 

secara verbal dan kesulitan mempertahankan konsentrasi. Hal ini berkaitan dengan 

perilaku anak yang terokupasi dengan pola tertentu. 

• Fasilitas pendidikan yang kurang lengkap, kesulitan mencari alat terapi 

(terbatasnya alternative metode terapi di Indonesia), dan ketidakjelasan masa depan 

pendidikan anak (informasi mengenai autism). 

• Masalah keuangan: kesehatan, pendidikan, dan transportasi, termasuk 

kehilangan kesempatan bekerja pada ibu (isteri) karena mengasuh anak. 

• Masalah keluarga. Adanya penolakan terhadap kehadiran anak oleh keluarga 

besar. Jika keluarga besar memberikan dukungan maka orang tua mengembangkan 

coping yang lebih sehat (CEICA, 2001) 

 

Unsur Parenting yang Mendukung 

• Semua hal ini dapat terjadi bila pasangan dapat menerima dan menyesuaikan 

diri dengan kondisi anak serta mencapai kesepakatan dalam mengasuh anak. Orang 

tua yang menerima: tidak terburu-buru untuk menerapkan berbagai metode yang ada 

dan penerapan lebih bersifat untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki anak. 

Orang tua memiliki sumber stress yang lebih sedikit daripada yang belum. Orang tua 

yang tidak menerima: kecewa, sedih, dan frustasi, kemudian berusaha menerapkan 
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berbagai metode pengobatan yang terjangkau dengan tujuan untuk menyembuhkan. 

Orang tua ini cenderung menerapkan banyak peraturan dan melakukan interaksi yang 

terstruktur. Hal ini mengakibatkan kuantitas stress yang lebih tinggi.  

 

• Keberhasilan mengasuh anak autisma sangat dipengaruhi kemampuan 

komunikasi antara orang tua. Mereka berkomunikasi langsung dan jelas. 

Menginterpretasikan tingkah laku pasangan lebih positif dan merespon dengan nada 

yang menyenangkan terhadap perkatan pasangan. Pasangan lebih menekankan pada 

cara pemecahan masalah daripada sumber masalah. 

 

• Penerimaan dari keluarga besar mendukung well being orang tua. Sebaliknya 

penolakan keluarga besar menyebabkan konflik antara suami isteri. 

 

• Penelitian yang dilakukan oleh Lancioni (2006) menunjukkan bahwa Mindfull 

parenting digambarkan memiliki efek positif yang sangat luas terhadap interaksi 

antara ibu dan anak berkebutuhan khusus. 

 

• Mengurus anak autisma lebih baik dilakukan berdua. Pasangan merasakan 

adanya tempat berbagi. Ada pembagian tugas. Isteri menangani pendidikan. Suami 

memberikan dukungan emosi, mempercayai, bersikap lebih santai, mencarikan 

informasi, dan diskusi. Dukungan suami diwujudkan dengan kehadirannya di acara 

sekolah dan membuatkan alat terapi untuk mengurangi pengeluaran. Kesulitan 

mengasuh anak autisma hanya dirasakan orang tua itu sendiri.  

 

Tugas Orang Tua Anak Autisma 

Menyediakan Lingkungan Sosial yang Nyaman 

• Diasuh sendiri oleh ibu dengan konsekuensi ibu meninggalkan pekerjaannya 

(Asih, 2002, Lancioni, 2006). Bila tidak diasuh sendiri oleh ibu, biasanya 

orang tua dibantu oleh keluarga (Adistiana, 2006). 
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• Memberikan pengertian kepada saudara dan keluarga besar. Saudara anak 

autism yang normal hendaklah mendapatkan perhatian yang proporsional 

sesuai dengan kebutuhannya. Orang tua dapat mengikutsertakan saudara 

dalam membantu proses terapi di rumah. Anak autism sering membuat 

saudara ditertawakan, namun mereka mengaku tetap disayang dan dipilih 

sebagai sahabat oleh teman-teman  (Hawlin, 1997, dalam Hawlin, 1998).  

 

Menyediakan Pengalaman yang Mengarahkan pada Pertumbuhan dan Perkembangan 

(Adistiana, 2006, Asih, 2002) 

• Memberikan kesempatan pada anak untuk terapi. Ibu yang seringkali 

mendampingi anak dalam sesi terapi (Asih, 2002, Howlin, 1998, CEICA, 

2001). Orang tua sebagai patner 

• Memilihkan sekolah yang tepat 

• Mengembangkan kemandirian (Asih, 2002, Howlin, 1998) 

 

Orang Tua sebagai Pejuang Hak Anak 

Pada aspek ini orang tua dan masyarakat memahami bahwa anak autism mempunyai 

hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan 

bekerja (CEICA, 2001) 

 

Figur yang Paling Peduli dalam Kehidupan Anak 

• Ibu yang mengenali gejala autism (Adistiana, 2006, Asih 2002). Hal ini terjadi 

karena ibu yang mengamati langsung perkembangan anak dan terlibat 

langsung pada pengasuhan anak. 

• Memberikan makanan yang sesuai (Adistiana, 2006, Asih, 2002,. 

• Pemeriksaan kesehatan oleh orang tua (Adistiana, 2006, Asih, 2002) 

• Membuat perencanaan masa depan anak (Howlin, 1998). 
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BAB IV 

ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) 

 

 

Seorang anak Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) memperlihatkan 

adanya gejala yang menetap dalam hal ketidakmampuan untuk fokus (inattention), 

hiperaktif dan impulsif yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan 

aktivitas sehari-hari.  

 

Definisi ADHD 

ADHD menggambarkan anak yang terus-menerus menunjukkan gejala 

ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif, dimana kelainan ini 

dapat menyebabkan gangguan pada area kehidupan yang luas (APA, 2000, dalam 

Mash & Wolfe, 2005). 

 

Karakteristik ADHD 

Terdapat dua hal yang menjadi indikasi dari ADHD, yaitu: ketidakmampuan 

memusatkan perhatian (inattention) dan hiperaktif-impulsifitas (DSM IV TR dalam 

Mash & Wolfe, 2005). 

 

Anak ADHD yang kurang mampu memperhatikan akan mengalami kesulitan untuk 

mengfokuskan diri pada salah satu kegiatan atau mengikuti perintah dalam 

beraktivitas atau bermain. Anak ADHD mungkin dapat menikmati suatu kegiatan, 

namun ia mendapatkan kesulitan besar untuk mengfokuskan diri pada tugas baru 

yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan bagi dirinya. Anak ADHD 

mudah terpecahkan konsentrasinya dalam kondisi yang hening sekalipun dan ketika 

menemui sesuatu yang menarik. Selain itu, anak ADHD kurang dapat 

mempertahankan perhatian dalam waktu yang lama dan dalam kelelahan. Hal ini 

menyebabkan performance mereka semakin memburuk ketika “lembur” pada tugas 
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yang tidak menarik atau mengulang tugas bila dibandingkan anak-anak yang lain. 

Anak ADHD paling baik bekerja pada self paced task, seperti, bermain game 

komputer atau membangun model pesawat dan kegiatan-kegiatan yang menarik 

namun tidak membutuhkan perhatian dalam waktu lama. 

 

Hiperaktifitas-impulsitas berhubungan dengan kekuranganmampuan yang mendasar 

dalam mengatur perilaku (Quay, 1997 dalam Mash & Wolfe, 2005) terutama 

mengatur perilaku gerak (Nigg, 2001 dalam Mash & Wolfe). Hiperaktifitas 

menyebabkan anak tidak dapat mempertahankan dirinya untuk duduk di kelas dalam 

waktu yang lama ketika belajar. Ia selalu berjalan dan berbicara berlebihan.  

 

Anak yang impulsif tidak dapat mengendalikan reaksi kesegeraan atau berfikir 

sebelum mereka beraktivitas. Sebagai akibatnya, ia mengeluarkan jawaban yang tidak 

tepat atau memberi jawaban dengan cepat, sehingga jawaban yang diberikan 

merupakan jawaban yang tidak benar terhadap pertanyaan yang belum selesai. 

 

Impulsiftas dibedakan menjadi menjadi dua (Milich & Kramer, 1984 dalam Mash & 

Wolfe, 2005), yaitu: 

 Cognitive impulsivity; gejala yang menunjukan ketidakteraturan, berfikir 

dengan terburu-buru, dan membutuhkan pengawasan. 

 Behavior impulsivity; gejala termasuk berteriak di kelas atau melakukan 

sesuatu tanpa dipertimbangkan akibat yang akan diperoleh. 

 

Impulsifitas kognitif dan perilaku akan memberikan dampak terhadap prestasi 

akademik, terutama dalam membaca (Rabiner, Coie, dan The Conduct Problem 

Prevention Research Group, 2000 dalam Mash & Wolfe, 2005) . Hal ini juga akan 

memprediksi munculnya perilaku antisosial dan problem perilaku (conduct problems) 

(Willoughby, dkk, dalam Mash & Wolfe, 2005).  
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DSM IV TR (Mash & Wolfe, 2005) memberikan pedoman terhadap dua gejala utama 

dalam mengenali ADHD, yaitu: 

a. Tidakmampuan memusatkan perhatian 

1).  Sering gagal dalam memberikan perhatian secara penuh terhadap detil atau 

membuat kesalahan atas kecorobohan ketika mengerjakan tugas sekolah, 

bekerja dan berbagai aktivitas yang lain. 

2).  Sering mengalami kesulitan mempertahankan perhatian dalam tugas atau 

aktifitas bermain.  

3).  Sering tampak tidak mendengarkan jika diajak bicara. 

4). Sering  tidak mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas sekolah, 

pekerjaan rumah, dan tugas (bukan bermaksud melakukan perlawanan atau 

tidak memahami perintah) 

5).  Sering kesulitan mengatur tugas dan kegiatan  

6).  Sering menghindar, tidak senang atau enggan mengerjakan  tugas yang 

membutuhkan usaha (seperti pekerjaan sekolah atau perkerjaan rumah)  

7). Sering kehilangan suatu yang dibutuhkan untuk tugas atau kegiatan 

(permainan, tugas sekolah, pensil, buku dan alat sekolah lainnya)  

8).  Sering mudah mengalihkan perhatian dari rangsangan dari luar yang tidak 

berkaitan  

9).  Sering melupakan tugas atau kegiatan sehari-hari. 

 

Bila terdapat enam atau lebih gejala dari  ketidakmampuan memusatkan perhatian 

dalam waktu paling sedikit enam bulan terakhir pada tingkat  maladaptive dan tidak 

sesuai dengan tahapan perkembangan maka seorang anak dapat dikategorikan 

tidakmampu memusatkan perhatian. 

 

b. Hiperaktif 

1).  Sering menggerak-gerakkan tangan, kaki dan menggeliat dalam tempat duduk  
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2).  Sering meninggalkan tempat duduk dalam kelas atau situasi lain yang 

mengharuskan tetap duduk.  

3).  Sering berjalan ke mana-mana atau memanjat secara berlebihan dalam situasi 

yang tidak seharusnya (pada  dewasa atau remaja biasanya terbatas dalam 

keadaan perasaan tertentu atau kelelahan )   

4).  Sering kesulitan bermain atau mengisi waktu luangnya dengan tenang.  

5).  Sering bergerak, seolah-olah tubuhnya digerakkan oleh mesin. 

6).   Sering berbicara berlebihan   

 

c.  Impulsitas  

1). Sering menjawab tanpa berpikir sebelum pertanyaannya selesai.  

2).  Sering sulit menunggu giliran atau antrian.   

3).  Sering menyela atau memaksakan terhadap  orang lain (misalnya dalam 

percakapan atau permainan).  

 

Bila terdapat enam atau lebih gejala yang ditampilkan Hiperaktif dan impulsifitas 

dalam waktu paling sedikit enam bulan terakhir pada tingkat  maladaptive dan tidak 

sesuai dengan tahapan perkembangan maka seorang anak dapat dikategorikan ADHD 

Hiperaktif-Impulsitas. 

 

Selain hal yang telah disebutkan di atas DSM IV TR juga memberikan kriteria 

tambahan sebagai berikut: 

 Tampak sebelum usia 7 tahun. 

 Terjadi lebih sering dan dengan rata-rata lebih tinggi dari anak-anak lain yang 

sebaya dan berjenis kelamin sama. 

 Masalah yang muncul terus-menerus (minimal selama 6 bulan). 

 Terjadi di beberapa tempat yang berbeda dan tidak hanya di satu tempat (di 

rumah dan sekolah). 
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 Mengakibatkan gangguan yang signifikan dalam hubungan sosial dan prestasi 

akademik anak 

 

Jenis ADHD  

ADHD dibagi menjadi tiga berdasarkan gejala utama (Mash & Wolfe, 2005), yaitu:  

• Predominantly inattentive type (ADHD-PI), menggambarkan anak dengan 

ketidakmampuan memusatkan perhatian sebagai gejala utama. 

• Predominantly hyperactive impulsive type (ADHD-HI), menggambarkan anak 

dengan hiperaktif-impulsitas sebagai gejala utama. 

• Combined type (ADHD-C), menggambarkan anak dengan gejala utama 

ketidakmampuan memusatkan perhatian &  hiperaktif-impulsitas. 

 

Penyebab ADHD 

Dalam buku Abnormal Child Psychology (Mash & Wolfe, 2005) menjelaskan 

terdapat lima hal yang menjadi penyebab munculnya ADHD, yaitu: 

 

• Genetik 

Faktor genetik dalam ADHD dapat dilihat dari hubungan orang tua dan anak 

ADHD. Orang tua ADHD kemungkinan besar, hampir 60%, melahirkan anak 

ADHD. Jumlah anak ADHD dengan orang tua ADHD hampir tiga kali lebih 

banyak dari pada anak yang merupakan hasil adopsi. Hal ini terjadi pada anak 

kembar identik, rata-rata 65%, sekitar dua kali lebih tinggi, dari pada kembar 

fraternal. Faktor genetik juga berkaitan dengan zat kimia di dalam tubuh, yaitu 

dopamin. 

 

• Kehamilan,kelahiran, dan perkembangan di awal 

Selama proses kehamilan, melahirkan, dan perkembangan di awal kehidupan 

anak sangat berpengaruh dalam terbentuk ADHD dalam diri anak. Ibu yang 
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merokok dan mengkonsumsi alkohol mempunyai kesempatan yang lebih 

besar dalam melahirkan anak ADHD. 

 

• Neurobiologis 

Kaitan sistem syaraf dengan ADHD sangat erat. Abnormalitas otak, baik 

berkaitan dengan fungsi, ukuran, dan volume, merupakan hal yang 

memberikan kontribusi terhadap ADHD. Bagian prefrontal cortex kanan, 

volume cerebral, dan cerebellum dari otak anak ADHD lebih kecil daripada 

anak tanpa ADHD. Selain itu, menunjukkan abnormalitas struktur pada 

beberapa bagian basal ganglia. 

 

• Diet dan alergi.  

Penelitian yang menunjukkan bahwa makanan tertentu seperti gula dan 

variannya dapat menyebabkan munculnya ADHD masih menjadi kontroversi.  

Dengan demikian diet dan alergi bukan penyebab yang bersifat mendasar 

terhadap pembentukan ADHD. 

 

 

• Keluarga  

Keluarga memberikan pengaruh terhadap fariasi gejala yang ditampilkan oleh 

anak ADHD. Beberapa gejala ADHD muncul disebabkan oleh pengasuhan di 

awal kehidupan anak. Anak yang beresiko menjadi  ADHD sangat rentan 

terhadap konflik keluarga. Demikian juga pola hubungan anak yang dan orang 

tua dapat membentuk dan mengembangkan ADHD.  

 

Treatment 

Mash & Wolfe (2005) memberikan saran terhadap treatment yang akan diberikan 

kepada anak ADHD: 
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• Intervensi bersifat menyeluruh, intensif, terus-menerus, dan bersifat 

kombinasi. 

• Memberikan treatmen yang bersifat eksternal yang disusun berdasarkan 

kekurangan struktur internal dan ketrampilan mengorganisasi. 

• Harus langsung pada perilaku yang sedang menjadi fokus perhatian pada 

setting tertentu. 

• Mempertimbangkan tahap perkembangan, potensi, dan kebutuhan  anak dan 

keluarga. 

 

 

Mash & Wolfe (2005) menjelaskan beberapa treatment untuk anak ADHD, yaitu: 

a). Primary Treatment, mencakup: terapi medis, pelatihan untuk orang tua, intervensi 

dalam pendidikan. 

b).Intensive Treatment, yang merupakan program pengayaan yang dilakukan di 

rumah untuk membantu meningkatkan prestasi di sekolah. Hal ini merupakan 

kombinasi  Primary & Additional Treatment  

c). Additional Treatment, mencakup, konseling keluarga, dukungan kelompok, dan 

konseling individual. 

 

Prevalensi dan Pola Perkembangan 

 ADHD muncul lebih banyak pada anak laki-laki (6%-9% pada anak usia 6-12 

tahun) daripada anak perempuan (2%-4%). Selain itu, ADHD dialami oleh anak-anak 

dari berbagai kelas sosial ekonomi dan lebih banyak pada kelas ekonomi bawah. 

ADHD diidentifikasi hampir diseluruh negara, hanya ada perbedaan norma dan 

toleransi pada gejala-gejala yang ditunjukkan oleh anak ADHD sehingga setiap 

negara memiliki perbedaan dalam mengkategorikan anak ADHD. Berikut adalah 

gejala yang ditunjukkan pada setiap tahap perkembangan. 
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Bayi  

Beberapa fakta menunjukkan bahwa bayi yang memiliki temperamen sulit karena 

memiliki aktivitas yang tinggi, melakukan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, pola 

asuh yang menekan menjadi resiko munculnya masalah seperti hiperaktif. Perilaku 

yang terlihat adalah aktivitas motorik yang tinggi seperti memanjat meja,dll. 

 

Periode Toddler 

Pada periode ini, terlihat anak tidak dapat mempertahankan perhatiannya untuk 

bermain dengan satu objek tertentu dan mudah sekali berpindah dari satu benda ke 

benda lain. Selain itu, anak memperlihatkan frekuensi temper tantrum yang sering.  

 

Periode Preschool 

Anak ADHD di periode ini digambarkan tidak pernah berhenti bergerak, impulsif dan 

tidak mengetahui bahwa perilakunya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan atau 

keracunan. Beberapa anak menjadi moody, membutuhkan perhatian, defiant dan tidak 

mematuhi aturan.  

 

Middle Childhood 

Beberapa anak ADHD akan mengalami penolakan sosial karena sikap mereka yang 

menekan dan berperilaku tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Sebagian 

mempelihatkan perasaan self-esteem yang rendah, menyalahkan teman mereka 

karena anak ADHD kurang dalam hal self-awareness. 

 

Adolescence 

ADHD pada masa remaja yang merupakan kelanjutan dari masa anak-anak biasanya 

memperlihatkan aktivitas antisosial seperti mencuri. Selain itu, mereka juga mungkin 

harus mengulang kelas atau terancam dikeluarkan dari sekolah apabila ternyata 

mereka mengganggu di kelas. Dalam konteks interpersonal, ditemukan bahwa ADHD 

berkaitan dengan ODD yang diasosiasikan dengan resiko yang lebih besar dalam hal 
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pola komunikasi antara remaja dan orangtua, munculnya kemarahan dan konflik 

dengan kondisi keluarga yang berubah dan adanya keyakinan yang tidak masuk akal.  
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BAB V 

KETERBELAKANGAN MENTAL 

 

 

Definisi Keterbelakangan Mental 

Adanya keterbatasan fungsi-fungsi yang penting. Hal ini dicirikan dengan adanya 

fungsi intelektual dibawah rata-rata, adanya keterbatasan pada area kemampuan 

adaptif sehari-hari, seperti mengurus diri sendiri, kehidupan di lingkungan rumah, 

kemampuan sosial, lingkungan, mengarahkan diri sendiri, kesehatan dan keamanan, 

fungsi akademis, waktu luang,  dan kerja. Keterbelakangan mental  terlihat sebelum 

usia 18 tahun. (Mash & Wolfe, 2005). 

 

Klasifikasi Keterbelakangan Mental 

Hallahan dan Kauffman (1994) membedakan mental retardation menjadi empat jenis: 

a. Mild (IQ 55-69) 

Mild (mampu didik/ringan): dapat bersosialisasi, mampu bekerja namun harus dalam 

suatu pengawasan, dapat mengurus diri sendiri, emosi meledak-ledak, mudah 

dipengaruhi, mudah putus asa serta mengalami kesulitan untuk berpikir abstrak  

b. Moderate (IQ 40-55) 

Moderate (sedang/ mampu latih): dapat belajar keterampilan dasar akademis dan 

berhitung sederhana, lambat dalam menanggapi rangsangan, perlembangan fisik 

terlambat, proses berpikir, ingatan dan perasaan sangat terlambat, tdk mampu jaga 

diri sendiri dari bahaya, egois, dan sukar dikendalikan, tidak mampu koordinasi gerak 

otot tubuh dan mata. 

c. Severe (IQ 25-40) dan Profound (IQ < 25) 

Severe dan Profound (berat/ mampu rawat): tidak mampu menerima pendidikan 

akademis dan keterampilan, perkembangan jasmani dan rohani sangat sedikit, buang 

air kecil maupun besar dilakukan tanpa kesadaran, mulutnya hampir selalu terbuka 

dan mengeluarkan air liur, tidak mampu mengahadapi stimulus. 
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Penyebab Keterbelakangan Mental 

Tunagrahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor (Hallahan & Kauffman,1994.), 

sebagai berikut: 

 

1. Genetik. 

a. Kerusakan/Kelainan Biokimiawi. 

b. Abnormalitas Kromosomal (chromosomal Abnormalities). 

c. Anak tunagrahita yang lahir disebabkan oleh faktor ini pada umumnya adalah 

Sindroma Down atau Sindroma mongol (mongolism) dengan IQ antar 20 – 60, dan 

rata-rata mereka memliki IQ 30 – 50.  

 

2. Pada masa sebelum kelahiran (pre-natal). 

a. Infeksi Rubella (Cacar) 

b. Faktor Rhesus (Rh)  

 

3. Pada saat kelahiran (perinatal) 

Retardasi mental yang disebabkan olek kejadian yang terjadi pada saat kelahiran 

adalah luka-luka pada saat kelahiran, sesak nafas (asphyxia), dan lahir rematur.  

 

4. Pada saat setelah lahir (post-natal) 

Penyakit-penyakit akibat infeksi misalnya: Meningitis (peradangan pada selaput otak) 

dan problema nutrisi yaitu kekurangan gizi misalnya: kekurangan protein yang 

diderita bayi dan awal masa kanak-kanak dapat menyebabkan tunagrahita.  

 

5. Faktor sosio-kultural. 

Sosio kultural atau sosial budaya lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan 

intelektual manusia.  
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6. Gangguan Metabolisme/Nutrisi. 

a. Phenylketonuria. Gangguan pada metabolisme asam amino, yaitu gangguan pada 

enzym Phenylketonuria. 

b. Gargoylisme. Gangguan metabolisme saccharide dalam hati, limpa kecil, dan otak. 

c. Cretinisme. Gangguan pada hormon tiroid yang dikenal karena defisiensi yodium.  

 

7. Karakteristik Psikologis Keterbelakangan Mental 

Waldron (1996) menjelaskan beberapa karakteristik siswa dengam mental retarded 

dalam beberapa aspek psikologis, seperti: 

 

a. Fungsi Intelektual dan Kognitif 

1) Fungsi intelektualnya rendah, dibawah rata-rata anak-anak seusianya terutama 

pada kemampuan metakognitif, memory, attention, thinking, kemampuan 

problem solving 

2) Tidak dapat membuat kesimpulan yang sama dari informasi, perlu penjelasan 

yang langsung 

3) Tidak dapat menggeneralisasi informasi yang telah dipelajari pada situasi baru 

4) Menggunakan strategi kognitif dan self-monitoring sangat baik dalam 

pengembangan kemampuan berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah 

 

b. Tingkah Laku Sosial dan Adaptif 

1) Mild MR dapat bertingkah laku adaptif dibawah rata2 peernya (penggunaan 

telepon, memakai baju) 

2) Kekanak-kanakan, menampilkan tingkah laku sosial yang tidak sesuai, sulit 

berhubungan/mempertahankan persahabatan, cepat frustasi ketika menemui 

kesulitan, menimbulkan perhatian yang negatif terhadap mereka. Namun 

beberapa dari mereka dapat bersikap ramah dan disukai lingkungan. 

3) Tidak mandiri, outerdirectness yaitu mengharapkan signal dari luar/modeling 

untuk melakukan tingkah laku adaptif (bukan dari inisiatif/penilaian sendiri) 
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c. Bahasa 

1) Memiliki masalah dalam bahasa receptive/ expressive 

2) Bahasa biasanya berhubungan sangat erat dengan keterampilan self-

regulation. 

3) Keterampilan komunikasi tidak berkembang dengan baik karena kelemahan 

dalam pemahaman/mengerti instruksi 

4) Sulit dalam pemahaman konsep-konsep abstrak. 

 

d. Keterampilan Akademik 

1) Dengan inteligensi yang terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam 

mempelajari keterampilan dasar akademik, seperti, membaca, menulis, 

matematik  

2) Seluruh performa akademik dibawah rata2 teman seusianya 

3) Lamban mempelajari informasi baru, butuh repetisi, aktivitas belajar yang 

konkrit dan contoh yang berarti 

4) Instruksi harus lambat, menyediakan kesempatan bagi mereka untuk 

melakukan latihan-latihan, repetisi bahan yang diajarkan sebelumnya 

5) Dengan instruksi yang sesuai anak dengan mild & moderate MR mampu 

dalam kemampuan akademik. 

 

 

Adaptasi Kelas Siswa Keterbelakangan Mental 

Waldron (1996) menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan adaptasi kelas 

untuk siswa dengan keterbelakangan mental yang belajar di kelas reguler atau yang 

sering disebut kelas inklusi. 
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• Persiapan  

1) Lingkungan kelas yang terbuka dan menerima sehingga mereka merasa 

diterima dengan tulus 

2) Melibatkan dalam berbagai aktivitas. 

3) Melakukan kontak secara pribadi dan mengajari terlebih dahulu rutinitas 

sehari-hari 

4) Tunjukkan dimana peralatan disimpan dan bagaimana proses didalam kelas.  

Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. 

5) Siapkan murid-murid yang lain untuk menerima kelebihan dan keterbatasan 

mereka 

6) Dorong mereka untuk menegur dan bertanya sebagai bentuk penerimaan. 

7) Terangkan siswa yang lain bagaimana cara melibatkan siswa mental retarded 

untuk dapat terlibat secara aktif di kelas 

8) Sediakan model dalam peer namun jangan membiarkan mereka melakukan 

segala sesuatunya. 

 

• Monitor hubungan dengan teman sebaya 

1) Guru harus menyadari bahwa akan ada beberapa anak yang akan 

memanfaatkan murid MR 

2) Memonitor teman sebaya dengan seksama akan mengurangi terjadinya situasi 

negatif dan meningkatkan hubungan peer yang positif dan produktif. 

 

• Modifikasi Instruksi 

1) Berikan prioritas tujuan untuk siswa MR dalam pendidikan umum dikelas 

dengan menggunakan variabel PASS, ajarkan langsung prioritas tujuan ini  

2) Materi diadaptasi sesuai dengan kebutuhan mereka (mengurangi membaca, 

menulis, persyaratan bahasa dan membuat lembar kerja yang lebih sederhana) 

3) Adaptasi instruksi dengan sediakan contoh2 yang konkrit dan bermakna; 

review secara berkala; mendorong pemikiran yang mandiri 
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4) Berkomunikasi dengan keluarga untuk mengerti lebih jauh, menambah 

informasi bagaimana siswa dapat melakukan yang terbaik dalam berbagai aktivitas. 

5) Menggunakan kurikulum khusus apabila perlu (mencakup pendidikan di 

rumah, masyarakat, sebagai pegawai, kesehatan emosi-fisik, bertanggung jawab  thd 

diri sendiri dan hub dengan orang lain). 

 

• Tujuan Pendidikan Keterbelakangan Mental 

a. Memberikan pengetahuan minimal untuk hidup 

b. Memberikan keterampilan yang memadai untuk hidup 

c. Dapat hidup mandiri 

 

Pendekatan yang dapat diberikan kepada anak keterbelakangan mental adalah: 

 

a. Occuppasional Therapy (Terapi Gerak) 

Terapi ini diberikan kepada anak tunagrahita untuk melatih gerak fungsional anggota 

tubuh (gerak kasar dan halus). 

 

b. Play Therapy (Terapi bermain) 

Terapi yang diberikan kepada anak tunagrahita dengan cara bermain, misalnya: 

memberikan pelajaran tentang hitungan, anak diajarkan dengan cara sosiodrama, 

bermain jual-beli. 

 

c. Activity Daily Living (ADL) atau Kemampuan Merawat Diri  

Untuk memandirikan anak tunagrahita, mereka harus diberikan pengetahuan dan 

keterampilan tentang kegiatan kehidupan sehari-hari (ADL) agar mereka dapat 

merawat diri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak tergantung kepada orang lain. 
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d. Life Skill (Keterampilan hidup) 

Anak yang memerlukan layanan khusus, terutama anak dengan IQ di bawah rata-rata 

biasanya tidak diharapkan bekerja sebagai administrator. Bagi anak tunagrahita yang 

memiliki IQ dibawah rata-rata, mereka juga diharapkan untuk dapat hidup mandiri. 

Oleh karena itu, untuk bekal hidup, mereka diberikan pendidikan keterampilan. 

Dengan keterampilan yang dimilikinya mereka diharapkan dapat hidup di lingkungan 

keluarga dan masyarakat serta dapat bersaing di dunia industri dan usaha. 

 

e. Vocational Therapy (Terapi Bekerja) 

Selain diberikan latihan keterampilan. Anak tunagrahita juga diberikan latihan kerja. 

Dengan bekal keterampilan yang telah dimilikinya, anak tunagrahita diharapkan 

dapat bekerja. 

 

Model Layanan Pendidikan Untuk Anak Keterbelakangan Mental 

Pelayanan pendidikan bagi anak MR dapat diberikan pada: 

1). Kelas Transisi. 

Kelas ini diperuntukkan bagi anak yang memerlukan layanan khusus termasuk anak 

tunagrahita. Kelas tansisi sedapat mungkin berada disekolah regler, sehingga pada 

saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lain. Kelas transisi merupakan 

kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan 

modifikasi sesuai kebutuhan anak. 

 

2). Sekolah Khusus (Sekolah Luar Biasa bagian C dan C1/SLB-C, C1). 

Layanan pendidikan untuk anak tunagrahita model ini diberikan pada Sekolah Luar 

Biasa. Dalam satu kelas maksimal 10 anak dengan pembimbing/pengajar guru khusus 

dan teman sekelas yang dianggap sama keampuannya (tunagrahita). Kegiatan belajar 

mengajar sepanjang hari penuh di kelas khusus. Untuk anak tunagrahita ringan dapat 

bersekolah di SLB-C, sedangkan anak tunagrahita sedang dapat bersekolah di SLB-

C1 
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3). Pendidikan Terpadu. 

Layanan pendidikan pada model ini diselenggarakan di sekolah reguler. Anak 

tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama dengan 

bimbingan guru reguler. Untuk matapelajaran tertentu, jika anak mempunyai 

kesulitan, anak tunagrahita akan mendapat bimbingan/remedial dari Guru 

Pembimbing Khusus (GPK) dari SLB terdekat, pada ruang khusus atau ruang 

sumber. Biasanya anak yang belajar di sekolah terpadu adalah anak yang tergolong 

tunagrahita ringan, yang termasuk kedalam kategori borderline yang biasanya 

mempunyai kesulitan-kesulitan dalam belajar (Learning Difficulties) atau disebut 

dengan lamban belajar (Slow Learner). 

 

4). Program Sekolah di Rumah. 

Progam ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu mengkuti 

pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya, misalnya: sakit. Proram 

dilaksanakan di rumah dengan cara mendatangkan guru PLB (GPK) atau terapis. Hal 

ini dilaksanakan atas kerjasama antara orangtua, sekolah, dan masyarakat. 

 

5). Pendidikan Inklusif. 

Sejalan dengan perkembangan layaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, 

terdapat kecenderungan baru yaitu model Pendidikan Inklusi. Model ini menekankan 

pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip “Education  

for All”. Layanan pendidikan inklusi diselenggarakan pada sekolah reguler. Anak 

tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler, pada kelas dan 

guru/pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi, siswa dibimbing oleh 2 (dua) 

oarang guru, satu guru reguler dan satu lagu guru khusus. Guna guru khusus untuk 

memberikan bantuan kepada siswa tunagrahita jika anak tersenut mempunyai 

kesulitan di dalam kelas. Semua anak diberlakukan dan mempunyai hak serta 
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kewajiban yang sama. Tapi saat ini pelayanan pendidikan inklusi masih dalam tahap 

rintisan. 

 

6). Panti (Griya) Rehabilitasi. 

Panti ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita pada tingkat berat, yang mempunyai 

kemampuan pada tingkat sangat rendah, dan pada umumnya memiliki kelainan ganda 

seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Program di panti lebih terfokus pada 

perawatan. Pengembangan dalam panti ini terbatas dalam hal: 

1. Pengenalan diri 

2. Sensori motor dan persepsi 

3. Motorik kasar dan ambulasi (pindak dari satu tempat ke tempat lain) 

4. Kemampuan berbahasa dan 

5. Bina diri dan kemampuan sosial.  

6. Komunikasi 
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BAB VI 

TUNA NETRA 

 

 

Anak Keterbatasan Penglihatan 

Definisi Keterbatasan Penglihatan 

Cartwright & Cartwright (1984) menyatakan beberapa batasan tuna netra: 

 

Batasan Personal 

Penderita tunanetra adalah orang yang penglihatannya terbatas, dipandang sebagai 

orang yang tidak berdaya, ditakuti karena dianggap menular, dan membuat orang 

merasa tidak nyaman untuk berteman. 

 

Batasan Sosiologis 

Ketidakmampuan dari penderita tunanetra merupakan peran sosial yang dipelajari. 

Berbagai sikap dan pola tingkah laku yang merupakan ciri dari penderita tunanetra 

merupakan hal yang bukan dibawa sejak lahir, melainkan karena proses belajar. 

 

Batasan Legal/Administratif 

Seseorang dinyatakan tuna netra jika setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan 

terhadap kemampuan visualnya, ternyata ketajaman visualnya tidak melebihi 20/200 

atau setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan visualnya 

ternyata pendangannya tidak melebihi 20 derajat. 

 

Batasan yang Digunakan untuk Tujuan Pendidikan 

Cacat penglihatan berarti kerusakan penglihatan dimana walaupun sudah dilakukan 

perbaikan, tetap mempengaruhi prestasi belajar secara optimal. 

Suran & Rizzo (1979), berdasarkan sudut pandang pendidikan ada 2 kelompok 

gangguan penglihatan. 
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a. Buta Akademis (Educationally Blind) 

Siswa yang tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk tujuan 

belajar huruf awas/cetak. 

b. Melihat sebagian/Kurang awas (Partially Sighted/Low Vision) 

Siswa dengan penglihatan yang masih berfungsi secara cukup, di antara 20/70 

sampai 20/200, atau mereka yang memiliki ketajaman penglihatan normal tapi 

medan pandangan kurang dari 20 derajat. 

 

Dalam Smith (2001), dinyatakan ada 2 tipe gangguan penglihatan: 

• Low Vision, yaitu Individu dapat menggunakan penglihatan untuk belajar, 

tapi kerusakan penglihatannya mengganggu fungsi individu sehari-hari 

(Smith, 2001). 

• “Tingkat penglihatan dimana, dengan melakukan perbaikan yang standar 

(melalui penggunaan alat bantu fungsi penglihatan à alat optik atau non-optik, 

dengan atau tanpa modifikasi lingkungan) yang memungkinkan individu 

untuk merencanakan dan/atau melakukan tugas-tugasnya. (Corn, 1989) 

 

Dalam Smith (2001), dinyatakan ada 2 tipe gangguan penglihatan: 

Individu menggunakan sentuhan atau pendengaran untuk belajar dan penglihatannya 

tidak lagi berfungsi (Blindness) 

-   Congenitally Blind: Individu yang dilahirkan buta 

-  Adventitiously Blind: Individu yang mengalami kebutaan parah beberapa    

waktu setelah lahir (biasanya setelah berusia 2 tahun). 

- Legally Blind: meskipun telah dilakukan perbaikan, derajat pandangan 

20/200 atau kurang, dan medan penglihatannya tidak lebih dari 20 derajat.  

 

Karakteristik Keterbatasan Penglihatan 

• Penglihatan samar-samar untuk jarak dekat atau jauh à masih dapat diatasi 

dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak. 
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• Medan penglihatan yang terbatas (hanya bisa melihat tepi atau tengah saja) à 

dapat terjadi pada salah satu atau kedua bola mata. 

• Tidak mampu membedakan warna. 

• Adaptasi terhadap terang dan gelap terhambat. 

• Sangat sensitif terhadap cahaya atau ruang terang. 

• Mengalami kesulitan dalam mengenali detil. 

 

Proses identifikasi: 

Screening dengan melihat tanda-tanda gangguan Tingkah laku 

1. Sulit membaca atau melakukan sesuatu 

2. Memegang buku dekat ke mata 

3. Tidak dapat melihat dengan jelas sesuatu pada jarak tertentu (walaupun dekat 

mata) 

4. Memajukan kepala 

5. Menggosok-gosok mata 

6. Sering mengedipkan mata 

7. Sering jatuh, sangat ceroboh 

 

Screening dengan melihat tanda-tanda gangguan  

• Penampilan  

Mata merah, bengkak seperti radang, berair, juling satu atau kedua pupil 

berwarna kelabu atau putih 

 

a. Timbul keluhan 

Mata terasa panas dan gatal, tidak dapat melihat dengan normal, pusing, sakit 

kepala setelah membaca, penglihatan tidak jelas/kabur 
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Dampak Keterbatasan Penglihatan 

Menurut Lowenfeld (dalam Mangunsong, 1998), ada 3 aspek yang terpengaruh: 

a.Perkembangan Kognitif dan Kemampuan Konseptual 

• Lebih bergantung pada informasi taktil dan auditif untuk belajar. 

• Respon yang diberikan terbatas, tergantung pada pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan 

b. Perkembangan Motorik 

• Cenderung lambat 

• Kemampuan orientasi buruk 

• Body awareness tidak tepat, termasuk dalam mengkoordinasikannya 

• Kurang dapat memperkirakan bagaimana bergerak secara aman atau tepat 

pada situasi baru. 

c. Perkembangan Sosial 

• Memiliki masalah penyesuaian diri à blindism 

• Tidak berdaya, tergantung pada orang lain 

• Dalam kontak sosial dengan teman sebaya membutuhkan usaha yang 

maksimal 

• Dalam kegiatan belajar memerlukan asisten khusus 

• Sulit dalam memulai percakapan 

 

Perbedaan Perilaku Anak Tuna Netra Buta Total & Buta Setengah 

a. Buta Total 

• Mengetahui tentang jarak, ukuran, gerakan, dari sentuhan atau pendengaran 

• Kemampuan berbahasa lebih lambat. 

• Harus menggunakan braille. 

b. Buta Setengah 

• Karena sudah tahu (walaupun samar), tinggal mengembangkan pengetahuan 

spatial. 

• Kemampuan berbahasa lebih baik, lebih cepat belajar. 
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• Bisa menggunakan hasil print, tapi disesuaikan dengan kemampuan 

penglihatan mereka. 

 

Penerimaan Ibu terhadap Anak dengan Keterbatasan 

 Proses penerimaan ibu bermula saat ibu mengertahui diagnosis hingga timbul 

reaksi-reaksi tertentu pada orang tua. Kubler-Ross (dalam Gargiulo, 1985) 

mengajukan tahapan dalam proses penerimaan ibu, yaitu: 

 

Primary Phase 

a. Shock, ibu merasa terguncang, tidak mempercayai apa yang terjadi. Timbul tingkah 

laku yang tidak rasional seperti menangis terus-menerus dan perasaan yang tidak 

berdaya.  

b. Denial, ibu menolak untuk mengenali kecacatan anak dengan merasionalisasi 

kekurangan yang ada, atau dengan mencari penegasan dari ahli bahwa tidak ada 

kecacatan pada anak. 

c. Grief and Deppression, merupakan relasi yang alami dan tidak perlu dihindari, 

karena dengan perasaan ini ibu mengalami masa transisi dimana harapan masa lalu 

mengenai "anak yang sempurna" disesuaikan dengan kenyataan yang terjadi saat 

ini.  

 

Secondary Phase 

a. Ambivalence  

Kecacatan anak dapat meningkatkan intensitas perasaan kasih sayang 

sekaligus benci pada ibu. Perasaan negatif umumnya diiiringi dengan perasaan 

bersalah, sehingga beberapa ibu mendedikasikan sebagian besar waktunya 

untuk anak, sedangkan sebagian lagi menolak untuk memberikan kasih sayang 

pada anak dan menganggap anak tidak berguna. Penolakan ibu dapat terlihat 

melalui sikap ibu yang menolak untuk mengakui kelainan. Selain itu ibu 
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memiliki penilaian negatif terhadap anak secara terus-menerus (Gallagher 

dalam Gargiulo, 1985) yang ditandai dengan : 

 Memiliki harapan tipis terhadap prestasi anak, dimana ibu memiliki 

pandangan yang kurang tepat mengenai anak, misalnya anak tidak 

berguna dan tidak dapat menguasai apa pun. Ibu juga kurang menghargai 

kemampuan anak, serta membuat tujuan yang tidak realistis bagi anak 

dan karenanya tidak memiliki masa depan. Berdasarkan gambaran 

tersebut maka ibu beranggapan bahwa anak tidak perlu diberikan 

intervensi apapun, karena hal tersebut akan percuma saja. 

 Membuat tujuan yang tidak realistis dalam hal kematangan sosial dan 

seksual. 

 Escape, ditandai dengan pengabaian terhadap anak atau anak 

disekolahkan pada sekolah khusus namun ditempatkan dalam asrama 

 Reaction formation, ibu mengingkari perasaan negatif pada anak dan 

mengatakan pada orang lain bahwa mereka mencintai dan menerima 

kondisi anak. 

 

 

b. Guilt 

ibu mungkin saja merasa bersalah dengan kecacatan anaknya karena 

menganggap dialah yang menyebabkan kecacatan tersebut, atau dihukum karena 

dosanya.  

c. Anger 

perasaan ini dapat ditunjukkan dengan 2 cara yaitu timbulnya pertanyaan 

"Mengapa saya?" dan displacement dimana rasa marah ditunjukkan pada orang 

lain, seperti dokter, terapis, pasangan atau anak kandung lainnya. 

 

 



63 
 

d. Shame and Embarrassment 

 perasaan ini timbul saat ibu menghadapi lingkungan sosial yang menolak, 

mengasihani, atau mengejek kecacatan anak. Sikap lingkungan yang terus-

menerus seperti ini dapat menurunkan harga dirinya. 

 

Tertiary Phase 

a. Bargaining  

strategi dimana ibu mulai membuat "perjanjian' dengan Tuhan, ilmu 

pengetahuan, atau pihak manapun yang mampu membuat anaknya kembali 

normal. 

b. Adaptation dan Reorganization,  

adaptasi merupakan proses bertahap yang membutuhkan waktu dan 

berkurangnya rasa cemas serta reaksi emosional lainnya. Reorganisasi 

merupakan kondisi dimana ibu merasa nyaman dengan situasi yang ada dan 

menunjukkan rasa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk merawat dan 

mengasuh anak.  

c. Acceptance dan adjustment 

merupakan proses yang aktif dimana ibu secara sadar berusaha untuk 

mengenali, memahami, dan memecahkan masalah. Pada fase ini ibu menyadari 

bahwa dalam proses penerimaan ia harus menerima kondisi anak dan dirinya 

sendiri. 

 

 Pada tahap akhir ini, ibu mulai mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan 

terhadap kondisi anak dan mulai membuat rencana masa depan anak. Jika ibu telah 

dapat menyadari kekurangan anak dan tidak lagi bertanya-tanya mengapa anak tidak 

bisa seperti anak normal, maka dapat dijelaskan bahwa ibu telah melewati proses 

penerimaan dan telah dapat menerima kondisi anaknya. 
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Kelas Inklusi untuk Anak dengan Keterbatasan Penglihatan 

Pendidikan di sekolah dan di rumah sebenarnya memberikan banyak manfaat 

bagi anak dengan keterbatasan penglihatan, sehingga ia dapat berinteraksi dengan 

beragam orang, diajari hal-hal yang sama dengan anak-anak lain dengan cara yang 

sama. Namun, hal itu tidak cukup dalam memberikan keterampilan sosialisasi, 

integrasi yang utuh, dan keterampilan lain yang dibutuhkan untuk menjadi orang 

dewasa yang mandiri. Hal ini merupakan alasan dasar dari dirancangnya program 

sekolah inklusi. 

Program inklusi yang baik bagi anak dengan keterbatasan penglihatan 

menuntut adanya penyesuaian dalam lingkungan belajar dan metode pengajaran yang 

digunakan, sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa. Penyesuaian lingkungan dapat 

dimulai dengan menciptakan lingkungan belajar yang bersahabat bagi siswa dengan 

gangguan penglihatan. Contoh: bentuk penyesuaian lingkungan adalah penggunaan 

bahasa yang lebih mengakomodir kondisi anak, seperti menggunakan bahasa yang 

konkret, tidak menggunakan kata ganti, deskriptif, instruksi harus eksplisit. 

Dalam kelas, setiap siswa diperlakukan sama, namun guru harus tetap memperhatikan 

dan mempertimbangkan keterbatasan siswa dengan gangguan penglihatan, seperti, 

dalam waktu pengerjaan tugas, penentuan batas waktu, dll. Guru harus mengusahakan 

agar siswa bisa menghargai dirinya, walau dengan keterbatasan. Guru juga harus 

memiliki jadual harian dan mingguan yang konsisten sehingga anak tahu apa yang 

diharapkan, apa yang harus dikerjakan dan dipersiapkan. Dalam hal ini anak juga 

dapat mengatur jadual belajarnya sendiri. 

 

Kelas untuk Anak Buta Total 

a. Letakkan meja anak di samping pintu kelas yang selalu dikondisikan benar-benar 

tertutup atau terbuka. 

b. Tidak ada benda-benda yang berserakan di lantai kelas. 

c. Setiap ada perubahan pada kelas, anak harus dibantu untuk mengenali perubahan 

tersebut. 
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d. Ada rekan yang membantu saat karya wisata, bekerja di laboratorium, dan 

melakukan aktivitas di tempat lain. 

e. Minta anak untuk meraba benda, tidak sekedar menyentuhnya. 

f. Jika ada tampilan visual dalam kelas, jelaskan hal tersebut secara verbal kepada 

anak. 

g. Sediakan tempat khusus bagi anak untuk menyimpan peralatan yang 

dibutuhkannya dalam belajar. Letakkan dekat dengan mejanya. 

h. Setiap orang wajib menyebutkan nama ketika berbicara dengan anak. 

i. Menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan anak dalam belajar. 

i. Jelaskan kepada anak bahwa perilaku blindism mengganggu orang lain dan 

bagaimana cara menguranginya. 

k. Beritahukan kepada asisten anak, materi dan peralatan apa saja yang dibutuhkan 

anak untuk belajar di kelas. 

l. Mencari informasi tentang buku-buku dalam bentuk rekaman yang bisa diperoleh 

anak. 

m. Ikut sertakan anak dalam diskusi dan pelajaran 

n. Minta anak untuk tetap mematuhi peraturan kelas. 

o. Untuk membiasakan anak berada dalam situasi baru, ubah kondisi tata ruang kelas 

secara berkala, dan perkenalkan anak dengan perubahan tersebut. 

p. Buku-buku dalam bentuk rekaman 

q. Micro Computer dengan software yang berbeda sehingga memungkinkan 

mencetak bentuk dan ukuran yang berbeda dari komputer biasa, sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

r. Optacon yaitu alat untuk mentransfer tulisan biasa ke dalam bentuk tulisan yang 

dapat dimengerti oleh anak dengan gangguan penglihatan melalui perabaan. 

s. Kurzwell Reading Machine yaitu alat yang dapat menterjemahkan tulisan ke dalam 

bentuk bunyi atau suara sehingga dapat diterima siswa melalui pendengaran. 
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t. Pathsounder yaitu alat yang diletakkan di dada siswa, mentransfer sinyal ultrasonik 

yang dapat mendeteksi adanya halangan di depan siswa dan memberi peringatan 

dalam bentuk bunyi atau getaran. 

u.  Laser Cane yaitu alat fungsinya mirip dengan Pathsounder tapi dengan jangkauan 

yang lebih luas. Anak yang sudah terampil menggunakan alat ini akan bisa 

mengetahui kedalaman, lebar, dan berat sebuah benda. 
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BAB VII 

DOWN SINDROM 

 

 

 

 

Definisi Down Syndrome 

Down syndrome merupakan gangguan pada susunan kromosom yang ditandai oleh 

retardasi mental mulai dari sedang hingga berat (Papalia & Olds, 2001) dan 

merupakan sindrom congenital (bawaan) yang muncul saat lahir, disebabkan adanya 

perkembangan fetus yang abnormal (Selikowitz, 1990).  

 

Down Syndrome dan Kondisi Fisik. 

Anak-anak down syndrome memiliki ciri-ciri khusus yang memang langsung bisa 

dilihat perbedaannya dengan anak normal. Down syndrome juga biasa disebut 

sebagai mongoloidism karena karakter wajahnya yang khas yaitu kepala tengkorak 

kecil, lidahnya yang besar menonjol keluar, mulut kecil, wajah lebar, mata menyipit 

berbentuk seperti kacang dengan alis mata yang miring, dan hidung sedikit datar 

(pesek),  dan jari yang lebar.   
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Ciri-ciri Fisik Down Syndrome (Selekowitz, 1990) 

Wajah  terlihat bulat dan tampak rata jika dilihat dari samping 

Kepala  bagian belakang terlihat rata, bentuk kepala yang relatif kecil dari normal 

(microchephaly) 

Mata  sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan (epicanthalfolds) 

Rambut lembut dan lurus 

Leher pada bayi yang baru lahir terlihat adanya kulit berlebihan pada belakang 

leher 

Mulut terlihat lebih kecil pada rongga oral, lidah yang menonjol keluar 

(macroglossia). 

Tangan  telapak tangan cenderung melebar dengan jari yang pendek 

  

 

Anak dengan down syndrome kemungkinan akan mengalami kelambatan 

perkembangan, biasanya mereka mengalami keterlambatan dalam hal kemampuan 

berdiri, duduk dan berespon. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan lemahnya 

otot tubuh. Mereka juga mengalami keterlambatan pada perkembangan bicara dan 

bahasa, namun mereka harus tetap mengembangakan ketrampilan berkomunikasi 

(www.medicineNet.com ) 

 

Anak down syndrome juga memiiki gangguan penyerta berupa penyakit pada sistem 

pernafasan, pencernaan, jantung, mata, telinga, gigi (Selekowitz, 1990). Selain itu 

beberapa karakteristik medis anak down syndrom, yaitu kerusakan hati bawaan, 

rentan terhadap penyakit infeksi, masalah pada sistem pernapasan, gangguan 

pencernaan, defisit pendengaran, masalah penglihatan, seperti katarak dan strabismus, 

Masalah pertumbuhan dalam masa perkembangan bayi dan kegemukan di masa 

perkembangan remaja, disfungsi tyroid, masalah pertumbuhan tulang (sambungan 

tulang yang lemah dan atlantoaxial instability), beresiko terkena penyakit 

Alzheimer’s dan leukemia. Kondisi medis inilah yang dahulu menyebabkan usia 

harapan hidup anak down syndrome tergolong pendek. Namun dengan berkembangan 

kemajuan pengobatan medis, penyakit-penyakit yang menyertai down syndrome 

semakin dapat terobati sehingga usia harapan hidup anak down syndrome juga 
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meningkat. 70 % anak down syndrome dapat mencapai usia sekitar 60 tahun namun 

beresiko terkena Alzheimer (Papalia & Olds, 2001). 

 

Down Syndrome dan Retardasi Mental 

Papalia & Olds, (2001) mengungkapkan bahwa down syndrome merupakan 

gangguan pada susunan kromosom yang ditandai oleh retardasi mental mulai dari 

sedang hingga berat. Anak dengan down syndrome umumnya mengalami retardasi 

mental yang dibagi dalam 2 level, level sedang dan berat.  

 

1. Level sedang 

Pada down syndrome dengan retardasi mental level sedang, anak mampu latih 

(trainable) untuk hidup mandiri dan mengerakan tugas sederhana. 

2. Level berat 

Pada down syndrome dengan retardasi mental level berat, anak tidak bisa 

mandiri dan kesempatan hidupnya lebih pendek.  

 

Penyebab Down Syndrome 

Para ahli mengidentifikasi bahwa keturunan merupakan faktor yang paling sering 

menjadi penyebab kelainan. Masalah yang bermula dari adanya kelainan gen pada 

susunan kromosom juga merupakan penyakit genetika yang paling sering muncul. 

Angka kelainan yang pertama kali dipublikasikan di Inggris pada 1866 oleh dr. John 

Langdon Down. 

 

Down syndrome adalah salah satu bentuk penyimpangan kromosom yang dapat 

terjadi pada masa perkembangan ovum, sperma maupun zigot akibat dari kegagalan 

mendistribusikan kromosom secara normal. Pada kasus down syndrome, kegagalan 

terjadi saat distribusi dari kromosom 21 ke kromosom lain. Kondisi kelainan ini 

disebut trisomy kromosom 21, sehingga terdapat extra kromosom atau kesalahan 
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translokasi bagian -21 karena anak dengan down syndrome memiliki tiga kromosom 

21 sementara anak lain hanya memiliki dua. 

 

 

 

 

 

Penyebab penyimpangan kromosom ini kemungkinan berhubungan dengan usia ibu 

atau ayah. Semakin tua usia ayah-ibu, kemungkinan terjadi penyimpangan 

kromosomsemakin besar. Wanita usia diatas 45 dan laki-laki usia diatas 50 memiliki 

potensi kemungkinan penyimpangan kromosom (Abroms & Bennett, 1981 dalam 

Papalia & Olds, 2001) 

 

Parenting pada Anak Down Syndrome 

Penerimaan orang tua 

Reaksi pertama kali ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya merupakan anak 

dengan down syndrome cenderung negatif. Selikowitz (1990) menjelaskan bahwa 

reaksi orangtua ketika pertama kali menerima diagnosis dokter tentang anaknya yang 
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mengalami down syndrome adalah shock, tidak percaya, merasa yang paling 

menderita, perasaan semakin ingin melindungi, perasaan ingin menolak, merasa malu 

dan diri tidak berharga, marah, dan perasaan bersalah.  

 

Kelahiran anak dengan down syndrome merupakan peristiwa yang tidak dapat 

diantisipasi sebelumnya. Akibatnya banyak orangtua yang tidak siap untuk 

menghadapi keadaan yang menjadi konsekwensi hadirnya anak dengan down 

syndrome ini. Orangtua dari anak dengan down syndrome ini dilaporkan oleh 

berbagai penelitian mengalami efek negatif seperti stres (Beckman, 1995; Dyson, 

1991), merasa helpless, hopeless, merasa diri sering berada dalam keadaan yang 

terancam (Pelchat, Ricard, & Bouchard, 1999), depresi (Harvey, O’Callaghan, & 

Vines, 1997), krisis, dan ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan (Bristol, 

Gallagher, & Schopler, 1988; Friedrich, Wilturner, & Cohen, 1985).  

 

Ibu dari anak down syndrome menunjukkan memiliki masalah lebih sering 

dibandingkan dengan pasangannya (Hedove & Wikblad, 2000).  Penjelasan yang 

sangat mungkin mengenai hal ini adalah karena adanya pembedaan yang jelas 

diantara orangtua dalam memberikan perawatan dan perhatian terhadap anaknya. 

Parke (1986, dalam Hedov, Anneren, & Wikblad, 2000) menemukan bahwa ayah dari 

anak dengan down syndrome menunjukkan tingkat aktivitas perawatan yang rendah 

terhadap anaknya dibandingkan dengan ayah dari anak dengan gangguan yang lain. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Pelchart, 

Ricard, & Bouchard pada tahun 1999 ((Hedove & Wikblad, 2000) terhadap ayah 

yang memiliki anak dengan down syndrome menunjukkan bahwa ayah yang memiliki 

anak dengan down syndrome lebih stres dibandingkan dengan mereka yang tidak 

memiliki anak dengan gangguan (dalam Hedov, Anneren,& Wikblad, 2000). Ini 

menunjukkan bahwa ayah tidak kalah tertekannya bila dibandingkan dengan ibu, 

namun adanya pandangan bahwa ayah sebagai laki-laki perlu lebih kuat dibandingkan 

dengan ibu, maka pengisian kuesioner ini pun terpengaruh oleh pandangan ini. Ayah 
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cenderung mempersepsikan dirinya lebih kuat dan lebih sehat bila dibandingkan 

dengan kenyataan sebenarnya.  

 

Karakteristik down syndrome yang terlihat jelas (tampak) dapat mengundang reaksi 

negatif masyarakat. Reaksi negatif dari masyarakat ini kemungkinan besar menjadkan 

orang tua malu, sedih akan kondisi anaknya, sehingga tidak diperbolehkan bermain 

dengan teman-temannya, bahkan tidak boleh keluar rumah. Ibu dengan anak down 

syndrome cenderung melakukan isolasi sosial dan merasa kesepian, selain itu ada 

perasaan takut untuk melakukan hubungan seks karena khawatir memiliki anak down 

syndrome kembali. (Goldberger & Brenitz,1982) 

 

Keluarga anak dengan down syndrome mempunyai karakteristik lebih adaptif 

dibandingkan keluarga dengan anak gangguan yang lain (Hodapp, 2002). Hal ini 

masih belum dapat diketahui secara pasti, namun ada kemungkinan karena 

karakteristik yang sudah umum diketahui sehingga tidak lagi menjadi sebuah misteri 

atau mungkin juga karena karakteristik anak  down syndrome yang ceria (Wenar & 

Kerig, 2007) sehingga membawa suasana yang menyenangkan bagi lingkungan 

sekitarnya (Hodapp, 2002). Pendapat ini diperkuat oleh Wenar & Kerig  (2005) yang 

menjelaskan bahwa keluarga dengan anak down syndrome lebih kompak dan 

harmonis daripada keluarga dari anak mental retarded yang lain. Ibu kurang 

mengalami stress dan lebih mempunyai kepuasan terhadap jaringan sosial. Hal ini 

tidak dapat dilepaskan dari karakter anak down syndrome yang menyenangkan, 

penyayang,dan senang berinteraksi dengan orang lain.  

 

Hal yang Perlu Dilakukan Orang Tua 

Hal yang perlu dilakukan orang tua yang memiliki anak down sydrome antara lain: 

1. Terima dengan ikhlas.  
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Kunci dari segalanya adalah orang tua harus bersedia menerima bayinya 

secara ikhlas.  Penerimaan orang tua merupakan modal awal untuk proses parenting 

berikutnya. 

2. Menggali informasi.  

Mencari informasi sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagai sumber 

akan membantu dalam memberikan  pemeliharaan dan  didikan yang tepat, anak 

tersebut dapat tumbuh, dan belajar untuk mandiri.  

3. Sabar.  

Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, pasangan yang memiliki anak 

down syndrome dituntut untuk sabar. Tapi, dengan cinta tanpa syarat pada buah hati 

tercinta, kesabaran itu akan muncul dan terlatih dengan sendirinya, meski mungkin 

tanpa disadari.  

 

Menurut McClendon (www.PortalPTCombiphar.htm)  orangtua seharusnya menabur 

cinta, pengajaran,dan menciptakan suasana kondusif bagi anaknya. Anak-anak pun 

perlu diberi kesempatan bersosialisasi. Hal ini dapat dilakukan menyekolahkan anak 

di sekolah umum yang mau menerima supaya anak dapat belajar bersosialisasi. 

 

 

Belajar Disiplin 

Anak dow syndrome juga perlu diajarkan disiplin. Teknik untuk mengajarkan disiplin 

terhadap anak down syndrome sebagai berikut: 

 

1. Dimulai dari yang kecil 

Tak perlu buru-buru, penerapan disiplin sebaiknya dimulai dengan langkah-langkah 

kecil. Jangan berhenti mencoba hingga anak mendapatkan pola rutinitasnya. Jika 

sudah menemukan polanya, berpeganglah pada urut-urutan aturan dan kegiatan yang 

tercakup di dalamnya secara konsisten. 
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2. Konsistensi 

Keseragaman pola asuh amat memengaruhi kesuksesan anak belajar disiplin. Dalam 

hal ini, ayah dan ibu harus kompak. Suara yang berbeda antara ayah dan ibu akan 

merusak proses pembelajaran disiplin anak.  Jangan plin-plan atau menerapkan aturan 

tergantung pada suasana. Misalnya, ketika sangat letih,kemudian membolehkan anak 

melakukan sesuatu yang sehari-hari memang dilarang 

3. Melalui role model 

Mereka yang menyandang sindrom down juga berkembang. Mereka pun 

membutuhkan teladan (role model) --entah dari orang tua, kakak, adik, atau anggota 

keluarga lainnya--dalam mengembangkan kepribadiannya, termasuk dalam hal 

kedisiplinan. Dengan memberikan contoh, anak lebih mudah menyerap. Mereka akan 

meniru kebiasaan-kebiasaan di rumah dan membawanya sebagai modal bertingkah 

laku di sekolah. 

4. Disiplin menyeluruh 

Disiplin harus diajarkan menyeluruh di segala aspek kehidupan. Rutinitas harian amat 

penting bagi anak. Ia harus tahu kapan waktu bangun tidur, mandi, sekolah, main, 

buang air, makan, dan istirahat. ''Kalau di rumah oke, di sekolah akan lebih gampang. 

5. Berikan reward 

Meski sangat penting, reward paling sering dilupakan oleh orang tua. Padahal, 

dengan penghargaan, anak akan makin terdorong untuk berbuat baik. ''Bentuknya tak 

perlu materi. Berikan pujian atau penghargaan dalam bentuk aktivitas yang 

menyenangkan. Misalnya, jika ia berhasil melakukan sesuatu, peluklah dia atau 

janjikan ia berkunjung ke tempat yang disukainya. 
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6. Alihkan perhatian 

Anak-anak sindrom down gampang sekali mogok. Ia bisa berjam-jam jongkok untuk 

membela harga dirinya yang terluka. Jalan keluar terbaik ialah dengan pengabaian 

yang dibarengi dengan pengalihan.  Alihkan perhatiannya ke sesuatu yang menarik. 

Lain waktu, ia juga bisa merengek untuk mendapatkan apa yang dilarang. Ketika 

berada di mal, misalnya, jangan serta merta menuruti kehendak anak yang memang 

tak semestinya. Lain kali dia akan meningkatkan intensitas rengeknya. Kalau tadinya 

berjongkok, di kemudian hari ia akan berguling-guling atau menendang-nendang 

demi mendapatkan keinginannya. 

7. Konsekuensi logis 

Berikan penjelasan konsekuensi logis dari perbuatan anak. Begitu anak memahami 

alasan keharusan melakukan sesuatu, ia akan dengan suka rela menjalaninya. Untuk 

mengatasi anak yang sengaja pipis di depan televisi, contohnya. Kalau Anda cuma 

mengatakan tidak boleh karena akan mengotori, ia tidak akan menggubrisnya. 

Sebagai gantinya, ajaklah ia membersihkan air seninya dan mencuci celananya. 

''Setelah paham betapa meletihkannya menanggulangi akibat dari perbuatannya, anak 

pasti enggan mengulang kembali kenakalannya. 

8. Kontak Mata 

Ketika berbicara, pastikan mata sejajar dengan anak. Posisi yang tak sejajar hanya 

akan membuat ucapan yang disampaikan sia-sia.  Jangan boros kalimat. Pakai kalimat 

yang pendek dan kontak mata. Bicara jelas, boleh saja keras karena terkadang anak 

sindrom down mengalami keterbatasan pendengaran. Tetapi, bukan berarti dengan 

nada tinggi. 
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Intervensi 

Tidak ada obat penyembuh yang tepat untuk anak down syndrom. Tetapi dengan 

program intervensi di masa pra-sekolah dan pendidikan yang terintegrasi cukup baik 

bisa memberikan manfaat positif untuk anak down syndrom.  

Sebagai tambahan, terapi yang tepat bisa juga merupakan pendidikan awal bagi anak-

anak down syndrom. Seperti deteksi awal untuk kelambatan kemampuan bicara anak-

anak down syndrom bisa diatasi dengan terapi bicara. Gangguan bicara yang 

berkaitan dengan perkembangan otot mulut bisa dengan terapi makan dan artikulasi 

bicara dan mencoba memfokuskan pada perkembangan kemampuan ekspresif dan 

reseptifnya.  

Terapi fisik berguna untuk meningkatkan perkembangan motorik, seperti cara duduk, 

berjalan, dan peningkatan bentuk postur tubuh yang benar. Terakhir terapi pekerjaan, 

seperti kemampuan bantu diri sendiri serta koordinasi kaki dan tangan agar kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Goldberger. L & Bernitz, 1982, Handbook of Stress; Theoritical & Clinic Aspects, 

New York, The Free Press 

Hedov, G., Anneren, G., & Wikblad, K. (2000). Self-perceived health in swedish 

parents of children with down’s syndrome. Quality of Life Research, Vol.9, 

No.4, (May 2000), pp. 415-422. http://www.jstor.org/stable/4038032 

Hodapp, R.M. (2002). Parenting children with mental retardation  dalam Bornstein, 

M.H. Handbook of Parenting-2nd ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Association, Inc 

Papalia, D,E, Olds, S,W, Feldman, Ruth Duskin, 2001, Human Development (8th 

Ed), McGraw Hill 

Selikowitz, Mark, 1990, Down Syndrome the Fact, New York, Oxford University 

press 

Wenar, C. & Kerig, P. (2007). Developmental Psychopathology: From Infancy 

through Adolescence.  Boston: McGrawHill 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

BAB VIII 

PERAN ORANG TUA 

 

Orangtua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus 

Reaksi orangtua terhadap kondisi kemampuan anak sangat dipengaruhi oleh 

kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak sepanjang usianya tersebut. Turnbull & 

Turnbull (1990, dalam Mercer, 1997) mengidentifikasikan empat faktor yang 

memengaruhi orangtua dalam menyesuaikan diri dengan ketidakmampuan anak. 

Pertama karakteristik ketidakmampuan anak (berat, ringan, sedangnya), kedua, 

karakteristik keluarga (adanya dukungan dari keluarga besar, komunikasi yang 

terjalin diantara orangtua, ukuran dan besarnya keluarga, latar belakang budaya, 

status ekonomi, dan lokasi geografis), ketiga, karakteristik pribadi yang ada di dalam 

keluarga (coping style yang digunakan ayah atau ibu, tingkat kesehatan), terakhir, 

tantangan lain yang dihadapi keluarga (misalnya saja, berada dalam keluarga yang 

abusive, single parent, orangtua yang mengalami gangguan emosional, dll).  

Peran gender yang diterapkan pada keluarga berkebutuhan khusus biasanya 

merupakan peran tradisional. Schilling, Schinke, & Kirkham, (1985 dalam Martin & 

Colbert, 1990) mengungkapkan bahwa ibu biasanya melepaskan pekerjaannya di luar 

rumah dan mendedikasikan dirinya untuk merawat anaknya yang berkebutuhan 

khusus.  

Penegakkan diagnosa biasanya baru dapat dilakukan setelah anak lahir membuat 

orangtua tidak siap. Ketidaksiapan ini membuat orangtua memunculkan reaksi-reaksi 

seperti stress, depresi, krisis, dan ketidakpuasan dalam perkawinan dan helpless, serta 

hopeless (dalam Hedov, Anneren, & Wikblad, 2000).  
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Schilling, Schinke, & Kirkham (1985, dalam Martin & Colbert, 1990) menjelaskan 

bahwa ayah biasanya mengalami kesulitan dalam menerima diagnosa mengenai 

kondisi anaknya. Mereka biasanya akan menolak diagnosa tersebut dan tidak 

memandang hal ini sebagai masalah yang serius. Ayah yang kurang terlibat dalam 

perawatan harian anaknya biasanya akan terus menggunakan strategi coping 

menghindar (Frey, dalam Martin & Colbert, 1997).  

Mercer (1997) mengungkapkan model fase kedukaan dari Anderegg, Vergason, & 

Smith bagi orangtua yang mendapati anaknya mengalami learning disabilities. 

Mercer berpendapat bahwa model ini dapat membantu memahami penyesuaian yang 

dilakukan orangtua terkait dengan reaksi yang muncul karena diagnosa anaknya.  

 

Berikut tahapannya:  

1. Confronting (Shock, Denial, Blame)  

2. Adjusting (Depresi, Marah, Tawar-Menawar) 

3. Adapting (Perubahan gaya hidup, Perencanaan yang realistis, harapan yang 

disesuaikan) 

Hal yang sama dikemukakan oleh Drotar, Baskiewicz, Irvin, Kennell, & Klaus, 1975 

dalam Turner & Hamner, 1990) bahwa periode ketidakpercayaan dan shock akan 

segera diikuti oleh periode penolakan (denial). Bloch (1978, dalam Turner & 

Hamner, 1990) selanjutnya mengungkapkan bahwa tahap denial bagi orangtua 

bagaimanapun memberikan kesempatan bagi mereka untuk membiasakan diri dengan 

perasaan sakit dan kekecewaan yang mengubah harapan keluarga.  

Ehlers, Krishef, & Protero (1973, dalam Turner & Hamner, 1990) mengungkapkan 

lima langkah dalam tahap penerimaan, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa anak 



82 
 

berbeda dengan anak yang lain, pengenalan akan adanya masalah, mencari penyebab 

dan jalan keluar dari masalah, serta penerimaan akan adanya keterbatasan pada anak. 

Proses menjadi orangtua adalah proses yang terjadi sepanjang usia. Pengalaman 

menjadi orangtua dari anak berkebutuhan khusus perlu dilihat dari konteksnya 

(Beckman, 1984, dalam Martin & Colbert, 1997). Orangtua dari anak berkebutuhan 

khusus usia bayi akan masih berhubungan dengan proses penerimaan, 

ketidakpercayaan, perasaan tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam mengasuh 

dan membesarkan anak, dan ketidakpastian masa depan. Orangtua dari anak yang 

lebih besar berhubungan dengan masalah pergaulan anak ini nantinya, entah karena 

anak yang kurang memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, ataupun kekhawatiran 

karena lingkungan sosial yang menolak keberadaan anak (Miezio, 1983, dalam 

Martin & Colbert, 1997).  

Ibu cenderung merupakan pihak yang paling mengalami kelelahan fisik dan mental 

serta mengalami stress karena ialah yang paling banyak terlibat dalam intervensi yang 

perlu dilakukan oleh anak (Schilling, Schinke, & Kirkham, 1985, dalam Martin & 

Colbert, 1990).  

Penelitian yang dilakukan Trute (1990, dalam Martin & Colbert, 1997) menunjukkan 

bahwa penyesuaian yang dilakukan orangtua ditentukan oleh kekuatan ikatan 

perkawinan dan kemampuan pasangan untuk bekerjasama. Keberadaan anak 

berkebutuhan khusus memang dapat menjadi masalah dalam keluarga dan 

menyebabkan perpecahan, namun kualitas perkawinan ini sendiri merupakan faktor 

penting untuk tercapainya penyesuaian keluarga.  

 

Dampak pada Saudara Kandung 

Kehadiran anak yang mengalami kebutuhan khusus bagaimanapun memberikan 

pengaruh yang cukup besar bagi keluarga sebagai sebuah sistem. Namun hingga 
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tahun 2002, masih belum banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat dampak 

kehadiran anak yang mengalami kebutuhan khusus terhadap saudara kandungnya 

yang normal Hodapp (2002). Turner & Hamner (1990) mengungkapkan bahwa anak 

normal yang memiliki saudara kandung mengalami kebutuhan khusus sebetulnya 

memiliki kepedulian dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diungkapkannya. 

Ditambahkan oleh Martin & Colbert (1997), anak tidak dapat mengungkapkan apa 

yang dirasakannya karena khawatir akan menambah beban dan kekecewaan pada 

orangtua.  

Saudara kandung biasanya merupakan pihak yang paling banyak berhubungan 

dengan anak yang mengalami kebutuhan khusus. Ini perlu diwaspadai agar tidak 

terjadi masalah emosional maupun masalah perilaku yang muncul yang diakibatkan 

karena perbedaan yang dimiliki saudaranya.  

Beberapa faktor ditengarai dapat mempengaruhi penyesuaian diri yang dilakukan 

keluarga dari anak berkebutuhan khusus. Persepsi orangtua terhadap keadaan 

keluarga terkait dengan keberadaan anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat 

mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri keluarga tersebut (Grossman, 1972, 

dalam Turner & Hamner, 1990). Ini disebabkan karena orangtua biasanya memiliki 

rasa penghargaan terhadap diri yang dihubungkan dengan pencapaian yang dapat 

diraih anak berkebutuhan khusus (Farran, Metzger & Sparling, 1986, dalam Martin & 

Colbert, 1997), dan ini memberikan tekanan pada saudara kandung anak untuk dapat 

memenuhi harapan dan keinginan orangtuanya ini.  

Jenis kelamin saudara juga dianggap dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk 

terlibat dalam keluarga. Anak laki-laki cenderung kurang informasi sehingga kurang 

dapat diandalkan untuk membantu saudaranya, berbeda dengan anak perempuan, 

mereka digambarkan memiliki kepedulian yang besar terhadap saudaranya. Penelitian 

yang sama menemukan bahwa ukuran keluarga juga dapat menjadi faktor dalam 

penyesuaian dalam keluarga.  
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Parenting pada Anak Berkebutuhan Khusus 

Penelitian yang dilakukan oleh Kazak & Martin (1984, dalam Hodapp, 2002) 

menunjukkan bahwa orangtua dari anak berkebutuhan khusus memiliki jaringan 

sosial yang lebih kecil dibandingkan dengan keluarga pada umumnya, namun 

jaringan sosial ini biasanya lebih erat.   

Orangtua dari anak berkebutuhan khusus memiliki peran-peran yang sama seperti 

orangtua pada umumnya. Martin & Colbert (1997) menjelaskan beberapa peran yang 

dimainkan orangtua seperti menjadi caregiver, pendidik, pemegang otoritas untuk 

mendisiplinkan anak, advokat, dan penasihat. Namun, jika menyangkut masalah 

anaknya, maka beberapa peran dapat berubah.  

Peran sebagai caregiver bisa jadi menjadi lebih panjang waktunya. Martin & Colbert 

(1997) menjelaskan bahwa orangtua dari anak berkebutuhan khusus menunjukkan 

ketergantungan yang lebih besar dalam waktu yang lebih lama. Kebutuhan khusus 

akan adanya pendidikan dan intervensi lain membuat orangtua perlu meluangkan 

waktu khusus untuk anaknya ini, belum lagi beban keuangan yang akan 

membengkak.  

Peran sebagai pendidik dan bekerjasama dengan pihak sekolah sangat mampu 

memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa pengajaran di rumah dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

anak, sehingga diharapkan orangtua dapat memberikan intervensi pendidikan pada 

anaknya. Turnbull & Turnbull (1982, dalam Martin & Colbert, 1997) menyatakan 

bahwa meskipun orangtua tahu hal tersebut namun tidak semua mau menerapkannya 

di rumah. Pengamatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa mereka menunjukkan peran pengajaran 

yang hampir sama dengan keluarga normal pada umumnya, namun lebih bersifat 

penuh kontrol dan lebih serius (Floyd & Phillippee, 1993, dalam Martin & Colbert, 

1997).  
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Pengasuhan (Parenting) 

Proses parenting terdiri dari melahirkan, melindungi, merawat, dan mengarahkan 

anak. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pengasuhan 

disadari sebagai pengalaman penting kehidupan manusia yang dapat berpengaruh 

secara emosi, sosial, dan intelektual. Proses ini mempengaruhi orang-orang yang ada 

di sekitarnya – orang tua, anak, dan masyarakat (Martin & Colbert, 1997).  

Pengasuhan adalah proses yang kompleks daripada tampilannya di permukaan. 

Karakteristik orang tua dan anak yang unik, dan suasana (setting) interaksinya, akan 

saling mempengaruhi (lihat bagan). Pengaruh tersebut bisa langsung, seperti respon 

orangtua terhadap senyum anaknya. Di lain sisi, pengaruh tersebut juga tidak 

langsung, contohnya orangtua yang memiliki kepuasan terhadap pekerjaan mereka 

lebih memiliki energi emosi yang positif terhadap anak-anaknya. 

 

Sumber : Martin & Colbert (1997) 
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Ketika seseorang menjadi orangtua, mereka membawa kombinasi sifat-sifat pribadi 

(personal traits) dan pengalaman-pengalamannya. Individu yang menjadi orang tua 

tersebut mempunyai tingkatan kematangan, energi, kesabaran, kecerdasan, dan sikap. 

Karakteristik ini akan mempengaruhi kepekaan mereka terhadap kebutuhan anak, 

harapan terhadap diri mereka sendiri dan anak-anaknya, dan kemampuan mereka 

untuk melaksanakan tuntutan peran pengasuhan (Dix dalam Martin & Colbert, 1997) 

Orangtua mempunyai ide tersendiri tentang bagaimana anak berkembang, belajar, dan 

perasaan terhadap proses pengasuhan. Kepercayaan ini merupakan dasar berpikir 

untuk merawat anaknya. Kepercayaan tersebut meliputi tahapan perkembangan, ide 

akan pentingnya pengaruh keturunan (heredity) dan lingkungan, harapan akan 

hubungan orangtua – anak, dan pikiran mengenai apa mendasari pengasuhan yang  

baik dan yang buruk (Goodnow & Collins, 1990; McGillicuddy-DeLisi & Sigel, 1995 

dalam Martin & Colbert, 1997). 

Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh yang diterapkan orang tua memberikan pengaruh signifikant terhadap 

kompetensi sosial dan performa akademik seorang anak (Papalia & Olds, 1995). 

Menurut Diane Baumrind (dalam Berns 1997), ada tiga macam pola asuh.  

Pola Asuh Autoritharian 

Biasanya tampak pada orangtua yang sangat menuntut kontrol perilaku dan sopan 

santun, sesuai dengan aturan-aturan ketat dan harapan yang ditetapkan oleh mereka 

sendiri. Anak diharapkan untuk patuh, dan standar orangtua diterapkan secara keras, 

memaksa, dan melalui hukuman-hukuman. Pola asuh seperti ini dapat menghalangi 

anak untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya, dan 

mempengaruhi kemampuan anak untuk dapat membuat keputusan sendiri. Anak 

dapat merasa frustrasi, kesal, maral, dan menjadi tidak berani, tergantung, dan merasa 

tidak yakin pada dirinya sendiri.  
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Pola Asuh Autoritatif 

Tampak di mana kontrol yang kuat dilatih dan diterapkan dengan cara yang penuh 

kasih sayang dan dalam suasana yang mendukung. Tujuan orangtua adalah 

menghargai dan meningkatkan kebebasan dan kemandirian anak, sekaligus 

memastikan bahwa perilaku mereka sesuai dengan standar yang ada di masyarakat. 

Pada pola ini, ada proses memberi dan menerima secara verbal, kontrol diberikan 

berdasarkan strategi yang rasional dan berorientasi pada masalah, serta orangtua 

bersedia memberikan penjelasan kepada anak tentang keputusan-keputusan yang 

diambil oleh orangtua.  

Orang tua ini fleksibel namun tegas, memelihara kontrol dan disiplin namun 

memberikan alasan yang tepat untuk disiplin tersebut. Mereka juga 

mengkomunikasikan harapan-harapan mereka untuk anaknya, namun memberi 

kesempatan untuk berdiskusi. Disiplin yang mereka terapkan juga menekankan 

tanggung jawab, kerja sama, dan pengaturan diri. 

Pola asuh seperti ini cenderung menghasilkan anak yang kompeten, memiliki 

tanggung jawab secara sosial, yakin pada dirinya, dan mandiri. Pada kondisi yang 

positif seperti inilah anak dapat mengembangkan rasa percaya diri yang tinggi dan 

konsep diri yang positif.  

Pola Asuh Permisif 

Orangtua yang permisif biasanya menghargai ekspresi diri dan pengaturan terhadap 

diri sendiri. Mereka tidak banyak memberi tuntutan, mengijinkan anak untuk 

sebanyak mungkin memonitor aktivitas mereka sendiri. Mereka memandang dirinya 

sebagai sumber (resources), menghindari diberlakukannya kontrol, dan tidak 

mendorong anak untuk mematuhi peraturan yang ditentukan oleh pihak eksternal. 

Mereka tidak mengontrol, tidak menuntut, dan cukup hangat. Namun demikian, anak 

biasanya akan tetap merasa tidak puas karena merasa tidak nyaman tanpa adanya 
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kontrol, sehingga ia memberikan banyak energi pada usaha untuk mengontrol 

orangtua dan mencoba membuat orangtua mengontrol mereka. Hasilnya, anak 

menjadi tidak mampu menghadapi rasa frustrasi, mengalami kesulitan dalam 

menerima tanggung jawab, tidak dewasa secara sosial-emosional, dan kurangnya 

kontrol diri serta rasa percaya diri. 
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GLOSARIUM 

 

 

Anak berkebutuhan khusus anak yang mempunyai karakteristik khusus terkait 

dengan kondisi psikis dan fisiknya sehingga membutuhkan materi atau praktik 

instruksional yang sesuai agar dapat mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya 

 

Activity Daily Living (ADL) atau Kemampuan Merawat Diri terapi yang diberikan 

untuk memandirikan anak tunagrahita, mereka harus diberikan pengetahuan 

dan keterampilan tentang kegiatan kehidupan sehari-hari (ADL) agar mereka 

dapat merawat diri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak tergantung 

kepada orang lain. 

 

Adventitiously Blind  Individu yang mengalami kebutaan parah beberapa waktu 

setelah lahir (biasanya setelah berusia 2 tahun). 

 

Atlantoaxial instability  ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bagian leher yang 

menyebabkan berlakunya penyakit lumpuh  pada anak yang terkena down 

syndrome 

 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) anak yang memperlihatkan 

adanya gejala yang menetap dalam hal ketidakmampuan untuk fokus 

(inattention), hiperaktif dan impulsif yang menyebabkan ketidakmampuan 

untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.  

 

Autisme gangguan perkembangan parah yang gejalanya mulai nampak sebelum anak 

mencapai usia 3 tahun yang ditandai oleh terganggunya kognisi sosial, 

keterampilan sosial, dan interaksi sosial, juga pengulangan perilaku eksentrik 

tertentu. 

 

Behavior impulsivity gejala termasuk berteriak di kelas atau melakukan sesuatu tanpa 

dipertimbangkan akibat yang akan diperoleh. 

 

Cognitive impulsivity gejala yang menunjukan ketidakteraturan, berfikir dengan 

terburu-buru, dan membutuhkan pengawasan. 

 

Combined type (ADHD-C), menggambarkan anak dengan gejala utama 

ketidakmampuan memusatkan perhatian &  hiperaktif-impulsitas. 

 

Cretinisme gangguan pada hormon tiroid yang dikenal karena defisiensi yodium. 

 

Congenitally Blind  individu yang dilahirkan buta 



 

Cacat penglihatan kerusakan penglihatan dimana walaupun sudah dilakukan 

perbaikan, tetap mempengaruhi prestasi belajar secara optimal. 

 

Down syndrome merupakan gangguan pada susunan kromosom yang ditandai oleh 

retardasi mental mulai dari sedang hingga berat dan merupakan sindrom 

congenital (bawaan) yang muncul saat lahir, disebabkan adanya 

perkembangan fetus yang abnormal 

 

Early intervention pelatihan anak-anak autisma berusia 3-4 tahun atau lebih muda 

menjalani terapi individual yang cukup intensif dan melibatkan keterlibatan 

penuh dari keluarga.  

 

Family intervention  Pelatihan atau konseling terhadap anggota keluarga untuk 

mengembangkan kemampuan spesifik yang diperlukan untuk membentuk 

perilaku anak yang mengalami autisma.  

 

Gangguan bicara dan komunikasi gangguan dalam bahasa lisan (misalnya, salah 

mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, gagap, atau pola sintaksis yang abnormal), 

atau dalam pemahaman bahasa yang secara signifikan mengganggu performa 

di kelas. 

 

Gangguan emosi dan perilaku kondisi emosi dan perilaku yang muncul selama 

periode waktu tertentu dan secara signifikan mengganggu kegiatan belajar dan 

performa siswa 

 

Gangguan fisik dan kesehatan kondisi fisik atau medis (biasanya jangka-panjang) 

yang mengganggu performa di sekolah sebagai akibat dari kurangnya energi 

dan kekuatan, menurunnya kewaspadaan mental, atau kurangnya kontrol otot. 

Gangguan pendengaran gangguan fungsi telinga atau saraf-saraf terkait yang 

mengganggu persepsi terhadap suara dalam rentang frekuensi bicara yang 

normal 

 

Gangguan penglihatan gangguan fungsi mata dan syaraf optik yang mengganggu 

penglihatan normal bahkan setelah menggunakan kaca mata 

 

Gifted  individu dengan kemampuan yang luar biasa dan bakat yang tidak biasa 

dalam satu atau beberapa bidang, yang membutuhkan layanan pendidikan 

khusus untuk membantu berkembang secara penuh. 

Gargoylisme gangguan metabolisme saccharide dalam hati, limpa kecil, dan otak 

 

High-functioning autisme  karakteristik autism yang disertai dengan inteligensi 

normal sampai dengan moderate MR. 



 

Initial stages penanganan berpusat untuk membangun rapport dan mengajarkan anak 

keterampilan kesiapan belajar seperti kontak mata, sentuhan, dan vokalisasi. 

 

Kesulitan belajar kesulitan dalam proses-proses kognitif khusus (misalnya, dalam 

persepsi, bahasa atau memori) yang tidak dapat diatribusikan ke bentuk-bentuk 

hambatan yang lain seperti keterbelakangan mental, gangguan emosi atau 

perilaku, atau gangguan sensori. 

 

Ketidakmampuan/hambatan yang parah dan majemuk adanya dua hambatan 

atau lebih, yang kombinasinya menuntut tingkat adaptasi yang signifikan dan 

layanan pendidikan yang sangat spesial 

 

Keterbelakangan Mental adanya keterbatasan fungsi-fungsi yang penting. Hal ini 

dicirikan dengan adanya fungsi intelektual dibawah rata-rata, adanya 

keterbatasan pada area kemampuan adaptif sehari-hari, seperti mengurus diri 

sendiri, kehidupan di lingkungan rumah, kemampuan sosial, lingkungan, 

mengarahkan diri sendiri, kesehatan dan keamanan, fungsi akademis, waktu 

luang,  dan kerja. Keterbelakangan mental  terlihat sebelum usia 18 tahun 

 

Kurzwell Reading Machine alat yang dapat menterjemahkan tulisan ke dalam bentuk 

bunyi atau suara sehingga dapat diterima siswa melalui pendengaran. 

 

Low-functioning autisme adalah anak-anak penyandang autisme dan memiliki 

keterbelakangan mental (profound / severe mental retardation) cenderung 

membutuhkan pengawasan dalam kehidupan sehari-hari 

 

Laser Cane alat fungsinya mirip dengan Pathsounder tapi dengan jangkauan yang 

lebih luas. Anak yang sudah terampil menggunakan alat ini akan bisa 

mengetahui kedalaman, lebar, dan berat sebuah benda. 

 

 Legally Blind derajat pandangan 20/200 atau kurang, dan medan penglihatannya 

tidak lebih dari 20 derajat 

 

Mild (mampu didik/ringan) anak mempunyai IQ 55-69  dapat bersosialisasi, 

mampu bekerja namun harus dalam suatu pengawasan, dapat mengurus diri 

sendiri, emosi meledak-ledak, mudah dipengaruhi, mudah putus asa serta 

mengalami kesulitan untuk berpikir abstrak 

 

Moderate (sedang/ mampu latih) anak memiliki IQ 40-55, dapat belajar 

keterampilan dasar akademis dan berhitung sederhana, lambat dalam 

menanggapi rangsangan, perlembangan fisik terlambat, proses berpikir, 

ingatan dan perasaan sangat terlambat, tdk mampu jaga diri sendiri dari 



bahaya, egois, dan sukar dikendalikan, tidak mampu koordinasi gerak otot 

tubuh dan mata 

 

Occuppasional Therapy (Terapi Gerak) Terapi  yang diberikan kepada anak 

tunagrahita untuk melatih gerak fungsional anggota tubuh (gerak kasar dan 

halus) 

 

Optacon  alat untuk mentransfer tulisan biasa ke dalam bentuk tulisan yang dapat 

dimengerti oleh anak dengan gangguan penglihatan melalui perabaan. 

 

Outerdirectness  mengharapkan signal dari luar/modeling untuk melakukan tingkah 

laku adaptif (bukan dari inisiatif/penilaian sendiri) 

 

Pathsounder alat yang diletakkan di dada siswa, mentransfer sinyal ultrasonik yang 

dapat mendeteksi adanya halangan di depan siswa dan memberi peringatan 

dalam bentuk bunyi atau getaran. 

 

Parenting suatu proses tindakan dan interaksi antara orangtua dan anak, yang saling 

mengubah sepanjang pertumbuhan anak menjadi dewasa. 

 

Psychopharmacological / Somatic interventions  penanganan  autisma menggunakan 

obat. 

 

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan 

peserta didik pada umumnya. Layanan pendidikan inklusi diselenggarakan 

pada sekolah reguler.  

 

Phenylketonuria gangguan pada metabolisme asam amino, yaitu gangguan pada 

enzym Phenylketonuria. 

 

Play Therapy (Terapi bermain) terapi yang diberikan kepada anak tunagrahita 

dengan cara bermain, misalnya: memberikan pelajaran tentang hitungan, anak 

diajarkan dengan cara sosiodrama, bermain jual-beli 

 

Predominantly hyperactive impulsive type (ADHD-HI), menggambarkan anak 

dengan hiperaktif-impulsitas sebagai gejala utama. 

 

Predominantly inattentive type (ADHD-PI), menggambarkan anak dengan 

ketidakmampuan memusatkan perhatian sebagai gejala utama. 

 



Pola Asuh Autoritatif   pola asuh orang tua dengan memberi dan menerima secara 

verbal, kontrol diberikan berdasarkan strategi yang rasional dan berorientasi 

pada masalah, serta orangtua bersedia memberikan penjelasan kepada anak 

tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh orangtua.  

 

Pola Asuh Autoritharian pola asuh orangtua yang sangat menuntut kontrol perilaku 

dan sopan santun, sesuai dengan aturan-aturan ketat dan harapan yang 

ditetapkan oleh mereka sendiri. 

 

Pola Asuh Permisif pola asuh orang tua dengan tidak banyak memberi tuntutan, 

mengijinkan anak untuk sebanyak mungkin memonitor aktivitas mereka 

sendiri. Mereka memandang dirinya sebagai sumber (resources), menghindari 

diberlakukannya kontrol, dan tidak mendorong anak untuk mematuhi 

peraturan yang ditentukan oleh pihak eksternal 

 

Severe dan Profound (berat/ mampu rawat) anak yang memiliki  Severe (IQ 25-

40) dan Profound (IQ < 25) tidak mampu menerima pendidikan akademis dan 

keterampilan, perkembangan jasmani dan rohani sangat sedikit, buang air 

kecil maupun besar dilakukan tanpa kesadaran, mulutnya hampir selalu 

terbuka dan mengeluarkan air liur, tidak mampu mengahadapi stimulus. 

 

Sensory dominance tendensi untuk lebih terfokus pada satu jenis stimulus sensory 

tertentu daripada yang lainnya, contoh : lebih suka melihat sesuatu 

dibandingkan dengan mendengar suara tertentu 

 

Slow Learner atau  lamban belajar  anak  yang termasuk kedalam kategori 

borderline yang biasanya mempunyai kesulitan-kesulitan dalam belajar 

 

Vocational Therapy (Terapi Bekerja)  pelatihan kerja untuk Anak tunagrahita 

dengan bekal keterampilan yang telah dimilikinya, anak tunagrahita 

diharapkan dapat bekerja. 
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Persepsi, 7, 10, 34, 69 

Personal, 71 
Phenylketonuria, 61 
Play therapy, 65 
Pola pengasuhan, 25 
Post-natal, 61 
Potensi, 4, 7, 10, 11, 19, 20, 22, 26, 36, 54, 

86 
Praktik instruksional, 7 
Pra-sekolah, 91 
Predominantly hyperactive impulsive type 

(adhd-hi). See adhd 
Predominantly inattentive type (adhd-pi). 

See adhd 
Prefrontal cortex, 53, see cortex, see 
Prematur, 35 
Pre-natal, 60 
Preschool, 56 
Prestasi, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 

49, 52, 55, 71, 76 
Prestasi  akademik, 21 
Prestasi akademik, 20, 21, 22, 23, 49, 52 
Primary phase, 75 
Primary treatment. Seetreatmant 
Problem perilaku, 50 
Produktif, 15, 16, 64 
Profound mental retardation, 33 
Program khusus, 22 
Program sekolah di rumah, 68 
Protein, 61 
Psikomotor, 15, 16 
Psychopharmacological / somatic 

interventions, 37 
Pujian, 90 
 

R 

Rapport, 36 
Reaction formation, 77 
Remaja. SeeAdolescence 
Reorganization, 77 
Reseptifnya, 92 
Reward, 90 
Rhesus (rh), 60 
Role model, 89, 90 
 



S 

Sabar, 88 
Saccharide, 61 
Saraf-saraf. See syaraf 
Saudara, 45, 97, 98 
Sedih, 44, 87 
Sekolah, 7, 9, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 39, 42, 45, 46, 50, 52, 55, 
56, 67, 68, 76, 78, 89, 90, 99 

Sekolah terpadu. Seesekolah 
Seleksi, 17 
Self paced task, 49 
Self regulated learning, 21 
Self-help, 39 
Self-regulation, 62 
Sensitif, 31, 43, 73 
Sensorik, 6, 38 
Sensoris, 30 
Sensory dominance, 34 
Severe mental retardation, 38 
Shame, 77 
Shock, 75, 96 
Sikap, 20, 24, 43, 56, 71, 76, 101 
Sindrom congenital, 82 
Sistem nilai, 21 
SLB, 67 
Slow learner, 67 
Sosial, 8, 9, 11, 12, 26, 29, 32, 34, 37, 39, 

41, 52, 55, 56, 59, 61, 62, 69, 71, 74, 76, 
77, 87, 88, 97, 99, 100, 102, 103 

Sosio-kultural, 61 
Sosiologis, 71 
Sperma, 85 
Stereotipe, 29 
Stimulasi diri, 31, 37 
Stres, 86, 87 
Stress, 43, 44, 88, 95, 97 
Syaraf, 9, 53 
 

T 

Tantrum, 31, 36, 56 
TEACCH, 38 
Teman sebaya, 12, 29, 32, 39, 64, 74 
Temper, 31 

Terapi bicara, 92 
Terapi individual, 37 
Terapi makan, 92 
Terapi sensory integration, 38 
Thalamus, 38 
The conduct problem prevention research 

group, 50 
Toddler, 56 
Toxemia, 35 
Translokasi, 85 
Translokasi bagian, 85 
Treatment, 38, 54, 55 
Trisomy, 85 
Tuna netra, 3, 70 
Tunadaksa, 11 
Tunaganda, 12 
Tunagrahita, 11, 60, 61, 65, 66, 67, 68 
Tunagrahita, 60 
Tunanetra, 11, 71 
Tunarungu, 11 
Tunawicara, 11 
 

U 

Underachievement, 20, 27 
Underachiever, 21, 24 
Unidimensional, 14 
 

V 

Verbal, 30, 32, 33, 37, 43, 79, 102 
Vokalisasi, 36 
Volume cerebral, 53 
 

Z 

Zigot, 85 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


