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KATA PENGANTAR 

 

Keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), seringkali menimbulkan 

persoalan bagi pendidik yang disebabkan kurangnya pemahaman mereka tentang 

karakteristik anak berkebutuhan khusus dan kurangnya kepekaan serta kepedulian mereka 

terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik 

anak berkebutuhan khusus dan kesadaran serta kepedulian terhadap ABK merupakan hal 

penting yang perlu ditingkatkan agar dapat membantu para pendidik PAUD dalam 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dan bagaimana pembelajaran 

dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik kebutuhan setiap anak. 

Materi dalam bahan ajar pertama ini disusun secara praktis terkait dengan berbagai 

karakteristik anak berkebutuhan khusus, dilengkapi dengan instrumen  sederhana dalam 

mengidentifikasi Anak Berkebutuhan Khusus. Untuk membangun kepekaan dan kepedulian 

pendidik tentang pentingnya melayani semua anak dengan berbagai karakteristiknya 

termasuk anak berkebutuhan khusus, maka materi bahan ajar ini pun akan dimulai tentang 

konsep dasar inklusi, baru kemudian masuk ke dalam materi tentang mengenal anak 

berkebutuhan khusus pada bab selanjutnya, dan diakhiri dengan bagaimana membangun 

komunitas inklusi di lingkungan lembaga. 

Materi tentang anak berkebutuhan khusus yang dibahas pun akan berkaitan dengan 

lima kategori umum anak berkebutuhan khusus yaitu: 

 adanya hambatan kognitif yang akan berkaitan dengan kemampuan akademik, 

 adanya hambatan kemampuan sosial-emosional yang berkaitan dengan sikap perilaku, 

 adanya hambatan fisik dan sensoris yang berkaitan dengan berkurang atau hilangnya 

fungsi penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. 

 adanya hambatan perkembangan mental dan spektrum autisma. 

 adanya keistimewaan perkembangan dalam hal kecerdasan dan keberbakatan. 

Harapan dengan adanya bahan ajar diklat Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus 

ini adalah agar para pendidik anak usia dini dapat mengidentifikasi karakteristik anak-anak 
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berkebutuhan khusus secara lebih dini, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dan 

lingkungan kelasnya untuk dapat memberikan kesempatan yang sama pada SEMUA anak 

didiknya, termasuk anak dengan lima kategori berkebutuhan khusus.  Lebih dari itu, 

kesadaran bahwa setiap anak punya kebutuhan khusus yang satu sama lain berbeda, sesuai 

dengan keunikan masing-masing individu, harus dimiliki oleh setiap pendidik anak usia dini, 

agar stimulasi dan kegiatan pembelajaran dapat memenuhi semua kebutuhan setiap anak.  

                                                                                                                                         

 

Tim Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar belakang 

Anak berkebutuhan khusus sering terlihat berbeda baik secara fisik maupun 

mental dan sosial emosional. Mereka memiliki karakteristik khusus yang 

mengakibatkan adanya penyesuaian-penyesuaian di berbagai bidang, agar mereka 

tetap mendapatkan haknya yang sama dengan anak lain dan bahkan penyesuaian 

tersebut harus dapat mengoptimalkan perkembangannya sebagaimana layaknya 

anak-anak yang lain. Penyesuaian yang dimaksud adalah penyesuaian lingkungan 

yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak, penyesuaian kemampuan, 

ketrampilan dan pengetahuan pendidik, penyesuaian kegiatan pembelajaran, 

penyesuaian sarana dan prasarana pembelajaran, dan penyesuaian teman-teman 

sebaya serta lingkungan masyarakat.  

Pendidik anak usia dini di lembaga PAUD sebagai tangan kedua setelah 

orang tua di rumah, masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengenali anak 

berkebutuhan khusus dengan berbagai karakteristiknya, sehingga mengakibatkan 

sulitnya anak-anak bekebutuham khusus ini diterima di lembaga PAUD untuk belajar 

bersama dengan anak lain. Tentu ini sangat bertentangan dengan konsep 

Pendidikan untuk Semua dan konsep Pendidikan Sedini Mungkin. 

 

Tujuan 

 
1. Umum: sebagai salah satu sumber belajar bagi guru PAUD, tenaga 

kependidikan PAUD, orang tua dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

mengenali anak usia dini berkebutuhan khusus 

 
2. Khusus: sebagai bahan ajar diklat pendidik paud. 

 
Ruang lingkup:  

1. Konsep dan Filosofi  Inklusi 

2. Batasan tentang anak berkebutuhan khusus 
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3. Ciri-ciri/karakteristik anak berkebutuhan khusus 

4. Identifikasi anak berkebutuhan khusus 

5. Membangun kesadaran inklusif di lingkungan lembaga PAUD 
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BAB II 

RENCANA PENYAJIAN MATERI 

 

 

A. Materi  : Mengenali Anak berkebutuhan khusus 

 

B. Sub materi :  

1. Konsep Dasar dan Filosofi Inklusi 

2. Anak dengan keterlambatan perkembangan fisik 

3. Anak dengan gangguan perkembangan mental 

4. Anak dengan gangguan emosional dan perilaku 

5. Anak dengan masalah spektrum autisma 

6. Anak dengan hambatan perkembanan kognitif 

7. Anak cerdas dan bakat istimewa 

8. Instrumen deteksi dini kesulitan perkembangan 

9. Membangun kesadaran inklusif di lembaga PAUD 

 

C. Kompetensi : diharapkan setelah mempelajari bahan ajar ini peserta 

pelatihan dapat memahami konsep dasar inklusi, mengenali ciri-ciri anak 

berkebutuhan khusus dan penangan praktis sederhana, serta bagaimana  

membangun komunitas inklusif di lembaga PAUD. 

 

D. Indikator.  

 
Setelah mengikuti diklat pendidik paud ini maka peserta mampu:  

1. Menjelaskan batasan mengenai anak berkebutuhan khusus 

2. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dalam kategori anak dengan 

keterlambatan perkembangan fisik 

3. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dalam kategori anak dengan 

keterbelakangan mental 

4. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dalam kategori anak dengan 

gangguan emosional dan perilaku 
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5. Mengidentifikasi anak dengan masalah spektrum autisma 

6. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dalam kategori anak dengan 

masalah perkembangan kognitif 

7. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dalam kategori anak dengan 

cerdas istimewa berbakat istimewa 

8. Mengaplikasikan instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak 

 

E. Rencana sajian:  

Bahan ajar ini akan diberikan kepada pendidik PAUD, tenaga kependidikan 

PAUD, orang tua, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan 

anak berkebutuhan khusus. Bahan ajar ini disajikan dalam bentuk diklat yang 

bersifat interaktif, kontekstual, dan menyenangkan. 

 

F. Metode dan media pembelajaran:  

Bahan ajar ini disampaikan dengan metode pembelajaran orang dewasa yang 

mendorong peserta berperan aktif, membahas kasus untuk mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah, dan pengamatan langsung dengan 

mengunjungi tempat-tempat yang menangani anak berkebutuhan khusus. 

Sedangkan media pembelajaran yang digunakan adalah buku bahan ajar, film-

film tentang penatalaksanaan anak berkebutuhan khusus, OHP, LCD projector, 

instrumen-instrumen deteksi dini 

 
G. Evaluasi:  

Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap bahan ajar ini maka 

akan dilakukan evaluasi dalam bentuk test tertulis dan juga pembuatan laporan 

singkat tentang hasil pengamatan mengenai anak berkebutuhan khusus. 
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BAB III 

KONSEP DASAR DAN FILOSOFI INKLUSI 

 

Landasan Historis 

Perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus sudah terjadi cukup lama dan pada abad 16 

mulai terjadi perubahan sikap yang lebih positif terhadap masalah anak berkebutuhan khusus 

ini, seperti rumah sakit di Paris mulai menyediakan layanan bagi penderita gangguan 

emosinoal, mulai adanya manual abjad yang pertama bagi penyandang tuli.  Dr. Maria 

Montessori membuat metode pembelajaran yang khusus bagi anak dengan keterbelakangan 

mental, Helen Keller yang seorang buta memberikan perhatian khusus pada penyandang 

cacat penglihatan, dan banyak lagi yang lainnya, yang mampu memberikan inspirasi banyak 

orang tentang bagaimana memberikan perhatian pada para penyandang cacat agar mereka 

dapat hidup sebagaimana layaknya orang lain. 

Penelitian terakhir membuktikan bahwa 1 dari 100 kelahiran terdapat anak dengan spektrum 

austima dengan tidak memandang latar belakang geografis, budaya, ekonomi keluarga, dan 

pendidikan orang tua atau garis keturunan. Hal-hal yang melatarbelakangi penyebab masih 

belum ditemukan, begitu juga dengan keragaman spektrum yang disandang sangat bersifat 

spesifik dan individual. Semua itu menuntut peningkatan pengetahuan dan wawasan pendidik 

anak usia dini serta ketrampilan mendeteksi dan menangani sedini mungkin. Oleh karena 

keunikan ini tidak dapat terdeteksi secara jelas sebagaimana kecacatan secara fisik, maka 

tentu saja memerlukan keterampilan khusus dalam mengobservasinya.  

Anak-anak dengan keterlambatan perkembangan secara fisik, mental, dan kognitif pun 

sebetulnya banyak terdapat di berbagai negara, termasuk indonesia. Akan tetapi, karena 

kultur budaya masyarakat terutama yang hidup di pelosok daerah hars menyembunyikan 

anak-anak tersebut, hanya 'dipelihara' tanpa stimulasi edukasi. Kalaupun pemikiran 

masyarakat di pelosok desa sudah terbuka bahwa anak-anak tersebut harus mendapat 

pendidikan yang layak guna kelangsungan kemandirian kehidupan mereka, belum banyak 

lembaga pendidikan yang siap menerima kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus. 
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Landasan Teoritis 

Hallahan dan Kuffman, 2006 dalam Frieda M 2009 mengatakan bahwa semua anak 

yang memiliki keterbatasan khusus ditempatkan di sekolah yang dekat dengan rumah mereka 

dan mengikuti pendidikan dengan anak-anak normal secara penuh (tidak ada pemisahan atau 

perpindahan kelas sewaktu-waktu) dan pendidik memiliki tanggungjawab utama dalam 

menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Istilah inklusif sebenarnya menggambarkan 

suatu filosofi pendidikan dan sosial, dimana ada kepercayaan bahwa semua orang (apapun 

perbedaan yang mereka miliki) adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan, ini dapat diartikan bahwa semua anak, terlepas dari 

kemampuan maupun ketidakmampuan, latar belakang budaya atau bahasa, sosial, ekonomi, 

agama atau jender, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Dalam filosofi inklusif 

penuh, tidak diperoleh apakah anak dapat mengikuti program pendidikan reguler/umum, akan 

tetapi lebih melihat pada guru dan sekolah besera sistemnya untuk mau dan mampu 

melakukan adaptasi atau modifikasi program pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak 

tersebut. (Frieda M, 2009) 

Dalam lingkungan masyarakat inklusif, kita siap mengubah dan menyesuaikan 

sistem, lingkungan dan aktivitas yang berkaitan dengan semua orang lain serta 

mempertimbangkan kebutuhan semua orang. Bukan lagi anak yang menyandang kecacatan 

yang harus menyesuaikan diri agar cocok dengan setting yang ada. Untuk itu diperlukan 

fleksibilitas, kreativitas dan sensitivitas. (Frieda M, 2009) 

Frieda M, 2009 juga memaparkan bahwa masyarakat inklusif (keluarga, lembaga 

layanan PAUD, tempat kerja dan komunitas secara keseluruhan adalah dimana: 

 Semua anak dan orang dewasa adalah anggota kelompok yang sama 

 Berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain 

 Membantu satu sama lain untuk belajar dan berfungsi 

 Saling tenggang rasa/mempertimbangkan satu sama lain 
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 Menerima kenyataan bahwa sebagian anak (atau orang dewasa) mempunyai 

kebutuhan yang berbeda dari mayoritas dan kadang-akdang akan melakukan hal yang 

berbeda 

 Cenderung bekerjasama daripada bersaing 

 Semua anak mempunyai rasa memiliki dan bermitra 

 Walau anak tertentu karena berbagai alasan mempunyai suatu kebutuhan untuk 

menerima perhatian berkala di luar kelas 

 Setiap orang akan memandang hal ini sebagai suatu hal yang alami 

 Ini tidak akan mengganggu rasa menjadi anggota atau rasa memiliki 

kelompok/kelasnya 

 

Landasan Yuridis 

Peraturan-peraturan serta hukum-hukum terkait dengan anak berkebutuhan khusus 

pun sudah banyak dibuat dan diimplementasikan di negara-negara yang mengadopsi hukum-

hukum tersebut. Berdasarkan kesepakatan bersama di Salamanca, yang menghasilkan 

Salamanca Statement dan Pendidikan Inklusif, 1994, dan memberikan pemahaman baru 

tentang pendidikan inklusif yaitu:    

 Memberi hak kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. 

Termasuk yang mempunyai kebutuhan khusus (anak luar biasa) baik temporer 

maupun permanen. 

 Memberi hak kepada setiap anak untuk masuk sekolah yang berada di lingkungan 

komunitas mereka dalam kelas-kelas inklusif. 

 Memberi hak kepada setiap anak untuk berpartisipasi di pusat pendidikan untuk 

layanan kebutuhan individual.  

 Memberi hak semua anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan yang berkualitas 

yang bermakna bagi setiap individu. 
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 Dipercayai bahwa pendidikan inklusif pada gilirannya akan membentuk satu 

masyarakat inklusif. 

Di Indonesia, aturan dan dasar hukum yang melandasi pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus di Indonesia adalah sebagai berikut: 

 UUD 1945 (amandemen) pada Pasal 31, ayat (1) : Setiap warga negara  berhak 

mendapat pendidikan kemudian di ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar  dan pemerintah wajib membiayainya  

 UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, di Pasal (5 ) dikatakan: “ Setiap 

penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan”. Didukung oleh Pasal (6 ) yang menyatakan: “Setiap 

penyandang cacat berhak memperoleh: ayat 1 :  Pendidikan pada semua satuan, jalur, 

jenis dan jenjang pendidikan. 

 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 48: Pemerintah wajib 

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. 

Pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 51: Anak yang 

menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan 

aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 

52: Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk 

memperoleh pendidikan khusus. Pasal 53: Pemerintah bertanggung jawab untuk 

memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus 

bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat 

tinggal di daerah terpencil.  

 UU no. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pada Pasal 5, ayat (1): Setiap warga 

negara mempunyai HAK YANG SAMA untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, 

ayat (2)  : Warga negara yang mempunyai KELAINAN fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh PENDIDIKANKHUSUS, ayat (3)  : 

Warga negara di daerah TERPENCIL atau TERBELAKANG serta MASYARAKAT 

ADAT yang TERPENCIL berhak memperoleh PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS, 

ayat (4):Warga negara yang memiliki potensi KECERDASAN DAN BAKAT 
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ISTIMEWA berhak  memperoleh PENDIDIKAN KHUSUS. Dilanjutkan pada Pasal 32 

ayat (1): PENDIDIKAN KHUSUS merupakan pendidikan bagi  peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena KELAINAN 

fisik,emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi KECERDASAN dan BAKAT 

ISTIMEWA. Ayat  (2): PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS merupakan pendidikan 

bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang 

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari 

segi ekonomi. 

 UU no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS juga sudah menetapkan mengenai 

pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus diwujudkan pada Pasal 32 

ayat 1, yaitu: 

o Tunarungu, Tunawicara  

o Tunagrahita : Ringan (IQ = 50-70), Sedang   (IQ = 25-50), (a.l. Down 

Syndrome) 

o Tunadaksa : Ringan, Sedang  

o Tunalaras (Dysruptive) & HIV AIDS & Narkoba  

o Autis, Sindroma Asperger  

o Tunaganda  

o Kesulitan Belajar / Lambat Belajar (a.l. Hyperaktif, ADD/ADHD, 

Dysgraphia/Tulis, Dyslexia/ Baca, Dysphasia/ Bicara,  Dyscalculia/ Hitung, 

Dyspraxia/ Motorik) 

o GIFTED  : Potensi Kecerdasan Istimewa (IQ > 125 ) &  

o TALENTED : Potensi Bakat Istimewa (Multiple Intelligences : Language, 

Logico-mathematic, Visuo-spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, 

Natural, Intrapersonal, Spiritual) &  

o INDIGO 
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BAB IV 

KARAKTERISTIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

 

Berdasarkan sejarah panjang yang ada, peraturan hukum yang dibuat,  serta 

pendapat para ahli maka anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai ”Anak yang secara 

sifnifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. 

Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-

tujuan/kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, 

mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional. Juga anak-

anak yang berbakat dengan inteligensi yang tinggi, dapat dikatagorikan sebagai anak 

berkebutuhan khusus/luar biasa, karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga 

profesional” (Suran dan Rizzo, 1979 dalam Mangunsong, F 2009). 

Anak berkebutuhan khusus pun menurut Hallahan dan Kauffman (2006) 

memerlukan pendidikan dan layanan yang khusus agar potensi kemanusiaan yang mereka 

miliki dapat berkembang. Anak berkebutuhan khusus sudah jelas tampak berbeda dengan 

anak kebanyakan dalam satu atau lebih hal semisal: adanya keterbelakangan mental, 

ketidakmampuan belajar atau gangguan atensi, gangguan emosi atau perilaku, hambatan 

fisik, hambatan berkomunikasi, autisma, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan atau 

keberbakatan dan kecerdasan istimewa (hal 8, dalam Mangunsong F, 2009). Kekhususan 

yang dikaitkan dengan perbedaan cara belajar tentunya memberikan dampak pada cara 

menginstruksikan yang berbeda dengan anak yang biasa. Kekhususan yang dialami setiap 

anak bisa jadi memiliki penyebab, tingkat keparahan, dampak bagi kemajuan pendidikan dan 

dampak itupun jadi berbeda jika dikaitkan dengan usia, jenis kelamin dan lingkungan hidup 

anak tersebut masing-masing.  

Ada banyak macam dari anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi dalam bahan ajar 

ini kebutuhan khusus yang akan dibahas adalah: 

 Anak dengan keterlambatan perkembangan fisik 
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 Anak dengan keterbelakangan mental 

 Anak dengan gangguan emosional dan spektrum autisma  

 Anak dengan hambatan perkembangan kognitif 

 Anak berbakat dan cerdas istimewa 

 

A. ANAK DENGAN KETERLAMBATAN PERKEMBANGAN FISIK 

Keterlambatan perkembangan fisik dapat dikategorikan menjadi 2 

kelompok yaitu: (1) Beresiko untuk menjadi terlambat berkembang yaitu anak-anak 

yang terlahir dan tumbuh berkembang di lingkungan yang tidak mendukung. 

Lingkungan yang tidak mendukung ini dapat terjadi bukan hanya pada kondisi atau 

keadaan sosial ekonomi yang kurang tetapi juga pada kondisi sosial ekonomi yang 

cukup atau lebih. Hal ini muncul karena pengetahuan tentang tumbuh kembang 

serta gizi dan stimulasi yang benar pada orang dewasa di sekitar anak sangat 

kurang. Namun dengan pertolongan dan bantuan yang layak, anak dengan 

keterlambatan perkembangan fisik ini akan dapat mencapai perkembangan yang 

normal. (2) Anak yang kehilangan kemampuan, diindikasikan dengan adanya 

perkembangan fisik pyang berbeda dengan anak lain. Misalnya anak dengan 

kehilangan kemampuan pendengaran atau penglihatan karena organ tubuh yang 

mendukung tidak terdapat dalam sistem penglihatan dan pendengaran.  

Berikut ini akan dijelaskan mengenai macam-macam kondisi kehilangan 

kemampuan : 

1. Kehilangan Kemampuan Pendengaran 

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang kehilangan kemampuan pendengaran 

adalah : Kehilangan kemampuan pendengaran  dapat digolongkan ke dalam   beberapa 

macam yaitu: 

 Tidak mampu mendengar adalah suatu kondisi di mana anak kehilangan kemampuan 

pendengaran baik yang bersifat permanen maupun sementara, yang dapat 

mempengaruhi unjuk hasil belajarnya. Untuk kerusakan yang berat akan 
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menyebabkan kehilangan kemampuan untuk memproses informasi linguistik yang 

diperoleh melalui pendengarannya 

 Ketulian adalah kehilangan kemampuan pendengaran yang sifatnya sangat berat. 

Kondisi ini mempengaruhi unjuk hasil belajar 

 Kesulitan mendengar adalah ketidak mampuan mendengar yang sifatnya berat tetapi 

belum termasuk dalam kategori tuli 

Kehilangan kemampuan pendengaran dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

 Kehilangan pendengaran yang sudah terjadi pada saat lahir disebut sebagai 

kehilangan pendengaran bawaan (congenital hearing loss) 

 Apabila kehilangan kemampuan ini terjadi sesudah anak lahir disebut kehilangan 

pendengaran (adventitious hearing loss) 

Penyebab terjadinya kehilangan kemampuan pendengaran antara lain: Infeksi 

intrauterus yang berasal dari campak jerman, cytomegalovirus, herpes simplex virus; Lahir 

prematur; Diabetes karena kehamilan; Toxemia selama kehamilan; Kekurangan oksigen 

sebelum, saat dan sesudah lahir; Salah pembentukan struktur alat pendengaran; Bakteri 

meningitis; Otitis media; Salah minum obat; Campak; Enchepalitis; Cacar air; Luka di 

kepala; Terpajan oleh suara keras yang berulang kali. 

Karakteristik anak-anak yang tuli atau kesulitan mendengar adalah: 

 Kesulitan dalam berkomunikasi. Anak yang tuli baik secara kualitas maupun kuantitas 

interaksi dan komunikasinya menjadi sangat jauh berbeda dengan anak normal. 

 Pembelajaran melalui pengalaman langsung  menjadi terbatas. Mengingat 

kemampuan mendengarnya terganggu maka sumber-sumber pembelajaran yang 

diterimanya melalui pendengaran menjadi terbatas. 

 Secara kognitif tidak terlalu banyak berbeda dengan anak normal 

 Secara akademik biasanya agak menonjol dibidang matematika, namun untuk bahasa 

dan membaca masih terus harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar agar 

terus berkembang. 
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 Secara sosial emosional karena mereka terbatas dalam berinteraksi secara langsung di 

dalam kehidupan sehari-harinya seringkali hal ini membuat mereka mendapat pajanan 

untuk bahasa sosial emosional yang terbatas juga, akibatnya keterampilan sosialnya 

menjadi kurang berkembang 

 Perilaku. Anak-anak tersebut seringkali tidak diajak bermain oleh teman-teman yang 

bisa mendengar karena mereka sulit untuk menerima dan memahami perilaku sosial 

teman-temannya tersebut. Karena sulit memahaminya maka mereka pun jadi sangat 

terbatas perbendaharaan bahasa emosi padahal bahasa ini dapat membantu mereka 

untuk memahami perasaannya sendiri dan orang lain. 

 

2. Kehilangan Kemampuan Penglihatan  

Kehilangan kemampuan penglihatan adalah suatu kondisi dimana fungsi 

penglihatannya mengalami penurunan mulai dari derajat yang ringan hingga yang 

paling berat. Ada dua kategori besar yang tergolong dengan kehilangan kemampuan 

penglihatan yaitu: (1) Low vision yaitu, orang yang mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan penglihatan namun dapat 

menyelesaikan tugas tersebut dengan menggunakan strategi pendukung 

penglihatan, melihat dari dekat, penggunaan alat-alat bantu dan juga modifikasi 

lingkungan sekitar, (2) Kebutaan yaitu, orang yang kehilangan kemampuan 

penglihatan atau hanya memiliki kemampuan untuk mengetahui adanya cahaya atau 

tidak. 

Penyebab terjadinya kehilangan kemampuan penglihatan adalah karena 

adanya permasalahan pada struktur atau fungsi dari mata. 

Karakteristik dari anak dengan kehilangan kemampuan penglihatan: 

 Secara kognitif mengalami gangguan karena memiliki keterbatasan dalam 

variasi dan rentang pengalaman yang didapatkan, mobilitas dan interaksi 

dengan lingkungan yang terhambat. Kehilangan pengalaman-pengalaman 

yang berharga melalui hal-hal yang telah disebutkan di atas dan juga 

kurangnya kesempatan untuk mengamati dan menirukan anak-anak dan 

orang dewasa lainnya memberikan dampak yang sangat bermakna bagi 

perkembangan kognitifnya. Namun pada beberapa orang dengan kehilangan 
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kemampuan penglihatannya memiliki kemampuan kognitif yang baik bahkan 

berbakat. 

 Secara akademis apabila ia tidak mengalami keterbatasan secara kognitif 

maka ia dapat memperlihatkan hasil belajar yang baik asalkan lingkungan 

sekitar memberikan dukungan yang penuh dengan alat-alat bantu yang 

memadai.  

 Secara sosial dan emosional anak dengan kehilangan kemampuan 

penglihatan dapat mengalami kesulitan untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan sosial karena ia sulit untuk dapat mengamati, menirukan dan 

menunjukkan tingkah laku sosial yang tepat. Agar ketrampilan sosial ini dapat 

berkembang maka anak-anak tersebut harus mendapatkan instruksi yang 

sifatnya sistematis dan langsung yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial 

emosional yang harus dilakukan. 

 Dalam berperilaku seringkali terlihat kurang matang, merasa terisolasi dan 

kurang asertif terutama sekali jika lingkungan kurang kondusif. Selain itu ada 

perilaku stereotip yang dimunculkan seperti mengerjapkan mata, menjentikan 

jari, menggoyangkan badan atau kepala, atau menggeliatkan badan. Hal ini 

sering muncul dikarenakan mereka kehilangan stimulasi sensori, terbatasnya 

gerakan dan aktivitas mereka dilingkungan, kurangnya interaksi sosial. 

 

3. Gangguan Berbicara dan Berbahasa  

Menurut IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) tahun 1997, 

gangguan ini mengacu pada gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan 

artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak pada hasil 

pembelajaran seorang anak. 

Berbahasa dapat diaplikasikan dalam dua hal yaitu:  

 Bahasa ekspresif mengacu pada kemampuan individu di dalam menghasilkan 

suatu bahasa. Misalkan: menyampaikan isi pikiran atau pendapat secara 

verbal. 
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 Bahasa reseptif mengacu pada kemampuan individu memahami suatu 

bahasa. Misalkan: orang yang mengerti bahasa asing tetapi ia tidak dapat 

berbicara dalam bahasa asing tersebut.  

Penyebab terjadinya gangguan bicara dan berbahasa pada anak dapat 

dilihat dari berbagai faktor yaitu: 

 Secara biologis, dimana masalah itu berkaitan dengan susunan saraf pusat 

atau struktur dan fungsi dari sistem lain di dalam tubuh. Misalkan: langit-langit 

mulut yang tidak sempurna, lidah yang tebal dan pendek. 

 Lingkungan, dimana anak yang mengalami gangguan ini dikarena mendapat 

infeksi telinga yang berulang yang berakibat mengganggu pendengarannya 

atau sampai membuat ketulian. Hal lain yang juga berkontribusi adalah 

penelantaran dan perlakuan salah pada anak. 

Karakteristik dari anak dengan gangguan bicara dan berbahasa: 

 Secara kognitif mereka dapat berada dalam rentang tingkat kemampuan 

kognisi yang tinggi hingga yang terbelakang. 

 Secara akademik, pada anak usia dini yang dituntut untuk dapat 

mengekspresikan hasil pikirannya secara verbal maka anak akan mengalami 

kesulitan. Di samping itu  anak harus memahami bahasa tersebut yang 

kemudian digunakan untuk belajar membaca dan menulis. Diketahui bahwa 

keterampilan berbicara dan berbahasa itu akan dipergunakan dalam setiap 

aspek kegiatan sekolah, misalnya untuk mempelajari subyek matematika, 

seni, dan kesadaran lingkungan bahkan saat istirahatpun akan memerlukan 

bahasa. 

 Secara sosial emosional, biasanya anak akan memiliki masalah juga. 

Terutama berkaitan dengan konsep diri yang dimilikinya. Apabila lingkungan 

banyak yang mencemoohkan dirinya maka  anak cenderung akan memiliki 

konsep diri yang negatif. Ketika anak mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan isi pikirannya karena penggunaan artikulasi yang salah, 
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menyebabkan orang lain tidak dapat memahaminya. Keadaan ini membuat 

anak merasa terisolasi oleh lingkungannya. 

 Tingkah lakunya seringkali tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Misalnya 

anak batita yang kesulitan bicara ketika keinginannya tidak dapat dimengerti 

oleh orang lain maka batita tersebut akan berperilaku agresif dan tingkah laku 

ini tidak dapat diterima oleh lingkungannya. Dengan bertambahnya usia dari 

anak dengan gangguan bicara dan berbahasa ini apabila tidak mendapatkan 

penanganan yang tepat maka ia akan cenderung untuk menjadi lebih 

bermasalah dalam berperilaku. 

Apabila orangtua atau guru menemukan anak dengan gangguan bicara 

dan berbahasa maka mereka harus segera merujuk kepada ahlinya yaitu dokter 

Telinga Hidung dan Tenggorokan dan mengikuti terapi yang disarankan. Beberapa 

rekomendasi berikut ini dapat dilakukan sebagai strategi pendidik dan sekolah dalam 

menangani anak dengan gangguan bicara dan bahasa (Ormrod, 2009 : 241): 

 Doronglah komunikasi lisan yang teratur : ajak anak untuk mulai berbicara di 

depan kelas. Hal ini dapat membantu mereka untuk berlatih bicara dan 

komunikasi 

 Jadilah pendengar yang sabar : jangan tergoda untuk membantu anak 

dengan menyelesaikan kalimat yang sedang mereka buat. Biarkan mereka 

menuangkan pikiran secara mandiri dan berikanlah waktu ekstra sebagai 

pendengar 

 Mintalah penjelasan ulang (klarifikasi) ketika suatu pesan yang disampaikan 

tidak jelas : jelaskan kata-kata yang dipahami pendidik dari pernyataan anak 

dan minta mereka untuk menjelaskan sisanya. Hal ini juga menjadi indikator 

bagi anak mengenai sebaik apa mereka berkomunikasi 

 

4. Gangguan pada Fisik 

Gangguan ini biasanya berpengaruh pada gerakan kasar dan gerakan 

halus dari seseorang. Gangguan ini bisa bersifat ringan hingga yang berat. 
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Penyebab dari gangguan fisik ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

 Kelainan bawaan yang menyebabkan terjadinya telapak kaki rata, jumlah 

anggota tubuh yang tidak lengkap atau berlebih. 

 Penyakit seperti poliomyelitis, TBC tulang dll  

 Penyebab lain seperti gangguan neurologis dan lingkungan, yang 

menyebabkan cerebral palsy, spina bifida, amputasi, retak atau terbakar. 

Karakteristik anak dengan gangguan fisik: 

 Secara kognitif dan akademik, anak dengan gangguan fisik akan memiliki 

fungsi kognitif dengan rentang dari yang rendah hingga yang tinggi. Sehingga 

anak-anak yang mengalami gangguan fisik namun memiliki kemampuan 

kognitif yang baik maka ia akan dapat berkembang dengan baik, asalkan 

gangguan fisiknya dapat ditangani dengan baik. Misalkan anak yang tidak 

memiliki kaki yang lengkap namun pintar ia dapat masuk sekolah dimana 

sekolah itu memberikan fasilitas yang cukup sehingga anak tersebut tidak 

memperoleh kesulitan mengakses kelas dan ruang-ruang lainnya. 

 Secara perilaku, anak dapat terganggu apabila gangguan yang dimilikinya itu 

menghambat gerakan, interaksi dengan orang lain. Sehingga anak perlu 

mendapat keterampilan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan 

diperlukannya 

 Secara emosional, pada umumnya anak dengan gangguan fisik ini akan 

memiliki konsep diri yang rendah. Oleh karena itu harus terus didukung dan 

dikembangkan konsep diri yang positif pada anak tersebut 

 Secara sosial, anak dengan gangguan fisik sangat memerlukan bantuan 

orang lain untuk dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Mereka 

memerlukan akses yang sesuai sehingga gangguan fisik yang dimilikinya 

tidak terhambat. 
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 Secara fisik dan medis, anak dengan gangguan ini akan memiliki kondisi fisik 

dan medis yang berbeda dengan anak secara umum dan memerlukan 

perhatian yang khusus. 

 

B. ANAK DENGAN GANGGUAN PERKEMBANGAN MENTAL      

American Association on Mental Retardation mendefinisikan anak dengan 

keterbelakang mental adalah anak-anak yang memiliki fungsi intelektual di bawah 

rata-rata secara bermakna, terlihat memiliki kesulitan dalam perilaku adaptif yang 

dimunculkan melalui kesulitan membuat konsep, keterampilan sosial dan praktik 

perilaku adaptif dan terjadi pada rentang usia perkembangannya yaitu di bawah 18 

tahun.  

Penyebab terjadinya keterbelakangan mental ini antara lain: 

Saat prenatal, biasanya dikarenakan adanya abnormalitas dari kromosom. 

Contohnya adalah Down Syndrome, Fragile X Syndrome, Prader-Willi syndrome, 

Fetal alcohol syndrome, Phenylketonuria, Toxoplasmosis. 

 Saat Perinatal, biasanya terjadi selama atau seketika setelah anak lahir. Anak 

yang lahir prematur dengan berat badan sangat kecil, kekurangan oksigen 

pada waktu lahir, penggunaan alat bantu seperti forcep yang kurang tepat. 

 Post natal, bisa saja ketika selama kehamilan dan saat kelahiran anak tidak 

mengalami gangguan apa-apa namun setelah itu anak terjangkit encephalitis, 

keracunan timbal dan kerusakan otak maka kondisi ini dapat menyebabkan 

terjadinya keterbelakangan mental pada anak. 

Karakteristik dari anak dengan keterbelakang mental: 

 Secara kognitif anak tersebut sangat berbeda dengan anak normal, dari 

penggolongan IQ nya saja mereka dapat dikategorikan sebagai: 

o Keterbelakangan mental ringan (IQ= 55 – 69) 

o Keterbelakangan mental sedang (IQ = 40 -54) 

o Keterbelakangan mental berat (IQ = 25 – 39) 
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o Keterbelakangan mental sangat berat (IQ = di bawah 25) 

o Dengan derajat keterbelakang mental yang berbeda itu maka tingkatan 

dari layanan dukungan buat merekapun menjadi berbeda pula (tabel 

terlampir). Kemampuan memori, menggeneralisasi, motivasi, bahasa 

dan keterampilan akademisnya menjadi terbatas. 

 Secara sosial, banyak anak dengan keterbelakangan mental mengalami 

kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. 

 Perilaku beradaptasi pun ada mengalami gangguan terutama dalam hal 

komunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial, kehidupan sehari-hari, 

menikmati waktu senggang, kesehatan dan keselamatan, kemampuan 

mengarahkan diri, fungsi akademis, dan keterlibatan dimasyarakat. 

 Secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, 

depresi. 

 Secara fisik dan medis, biasanya tidak ada kondisi fisik dan medis yang 

sangat berbeda dengan anak kebanyakan. 

 

Anak dengan Gangguan Emosional dan Spektrum Autisma 

Anak dengan gangguan emosional dan spektrum autisma masuk dalam 

kriteria anak berkebutuhan khusus. Gangguan ini dapat digolongkan dalam dua 

jenis, yaitu perilaku eksternal (ke dalam) dan perilaku internal (ke dalam). Perilaku 

keluar,  memiliki pengaruh langsung ataupun tidak langsung contohnya agresi, suka 

melawan, mencuri, dan kurangnya kontrol diri. Perilaku kedalam mempengaruhi 

anak yang mengalami gangguan ini contohnya kecemasan atau depresi yang parah, 

perubahan suasana hati yang berlebihan, atau menarik diri dari interaksi sosial (M.M 

Kerr dan Nelson, dalam Ormrod, 2009 : 242). 

Hal-hal yang perlu diketahui pada anak yang mengalami gangguan 

emosional adalah : 
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o Terjadi   dalam    situasi   yang   diikuti oleh beberapa karakteristik yang 

muncul dalam periode tertentu dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari 

seorang anak seperti: 

o Ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan dari faktor 

intelektual, sensori maupun kesehatan. 

o Ketidakmampuan untuk mempertahankan atau membangun hubungan yang 

menyenangkan dengan teman sebaya atau dengan orang dewasa di 

sekitarnya. 

o Berperilaku tipikal atau memiliki perasaan yang tidak sesuai walau dalam 

situasi yang normal. 

o Kecenderungan untuk memunculkan simtom fisik atau ketakutan-ketakutan 

yang dikaitkan dengan seseorang atau sekolah 

Penyebab terjadinya gangguan emosional ini berupa: 

o Faktor biologis, proses pengiriman informasi pada sistem saraf 

o Faktor psikososial, seperti stres yang berkepanjangan, kejadian hidup yang 

menekan, perlakuan salah pada masa kecil, fakator keluarga 

Karakteristik anak dengan gangguan emosional adalah: 

o Secara tingkah laku biasanya mereka tidak berbeda dengan anak 

kebanyakan. Namun bisa dilihat dari tingkah laku yang terinternalisasikan dan 

tingkah laku yang diekster-nalisasikan. 

o Secara emosional, biasanya mereka memiliki pengalaman kecemasan yang 

bersumber dari rasa ketakutan yang berlebihan. Ada depresi yang muncul 

o Secara sosial, ada hambatan dalam mempertahankan sebuah hubungan 

dengan orang lain. 

o Secara kognitif akan memiliki rentang kemampuan dari yang rendah hingga 

yang tinggi. Namun seringkali gangguan emosinya tersebut menghambat 

hasil pembelajarannya. 
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Autism Spectrum Disorders (ASD) merupakan kelainan-kelainan yang  memiliki 

karakteristik gangguan dalam tiga area dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ketiga 

area tersebut adalah kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola-pola 

perilaku yang repetitif dan stereotip (Hallahan & Kauffman, 2006 dalam Frieda, 

2009). Di bawah ini adalah lima kelainan yang termasuk dalam ASD : 

o Autisme; yaitu penarikan diri yang ekstrem dari lingkungan sosialnya, 

gangguan dalam berkomunikasi, serta tingkah laku yang terbatas dan 

berulang (stereotipik) yang muncul sebelum usia 3 tahun. Gangguan ini 3-4 

kali lebih banyak pada  anak lelaki daripada perempuan (Frieda, 2009). 

o Sindrom Asperger ; abnormalitas yang secara kualitatif sama seperti autisme. 

Dapat disebut sebagai mild autism, tanpa gangguan yang signifikan dalam 

kognisi dan bahasa. Individu dengan sindrom asperger memiliki tingkat 

inteligensi dan kemampuan komunikasi yang lebih tinggi daripada mereka 

yang autis. Namun, mereka menampilkan sebagian besar, bahkan semua 

karakteristik ASD, dengan kesulitan utamanya yaitu berada di dalam interaksi 

sosial. Secara umum, dapat dikatakan bahwa asperger adalah bentuk lebih 

ringan dari autisme (Frieda, 2009). 

o Childhood Disintegrative Disorder; perkembangan yang normal hingga usia 2 

sampai 10 tahun, kemudian diikuti dengan kehilangan kemampuan yang 

signifikan. Terjadi kehilangan dalam keterampilan terlatih pada beberapa 

bidang perkembangan setelah beberapa bulan gangguan berlangsung. 

Terjadi pula ganggguan yang khas dari fungsi sosial, komunikasi, dan 

perilaku. Pada beberapa kasus, kehilangan bersifat progresif dan menetap. 

Sebagian penderita akan mengalami retardasi mental berat (Frieda, 2009). 

Kelainan ini umumnya dialami anak laki-laki (Hallahan & Kauffman, 2006, 

dalam Frieda, 2009). 

o Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS); 

individu yang menampilkan perilaku autis, tetapi pada tingkat yang lebih 

rendah atau baru muncul setelah usia tiga tahun atau lebih. 
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Di Indonesia, belum ada angka yang pasti mengenai prevalensi autisme. 

Studi secara konsisten menunjukkan prevalensi anak denganspektrum autisma lebih 

banyak pada anak laki-laki daripada perempuan (3:1 atau 4:1), kecuali pada sindrom 

Rett, dimana sebagian besar yang terkena adalah perempuan (Hallahan & 

Kauffman, 2006 dalam Frieda, 2009). Namun, anak perempuan dengan spektrum 

autisma biasanya mempunyai gejala yang lebih berat dan hasil tes inteligensinya 

lebih rendah daripada anak laki-laki (Widyawati, 2002 dalam Frieda, 2009). Dari 

berbagai penelitian juga ditemukan bahwa anak dengan spektrum autisma berasal 

dari latar belakang keluarga dengan berbagai tingkat sosial ekonomi, inteligensi, 

letak geografis, suku, dan ras (Widyawati, 2002 dalam Frieda, 2009). 

Penyandang ASD memiliki tiga golongan besar masalah, yaitu gangguan 

interaksi, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku. Autistik dengan gangguan 

interaksi mengakibatkan individu mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi 

sosial. Ia lebih senang menyendiri dan enggan atau bahkan menolak untuk secara 

aktif menjalin hubungan sosial, misalnya menyapa atau berbasa-basi dengan orang 

di sekitarnya. Kurangnya kemampuan untuk berempati dan memahami sudut 

pandang orang lain membuat dia semakin sulit untuk memberikan respon atau 

berperilaku sesuai dengan harapan orang-orang di sekitarnya. 

Pada anak dengan spektrum autisma yang juga memiliki memiliki 

sensitivitas tinggi terhadap suara/kondisi yang berisik/ribut, berada di antara 

sekumpulan orang yang sedang berbincang hanya akan mendatangkan perasaan 

tidak nyaman. Mereka cenderung menghindari situasi ramai atau berisik semacam 

ini. Selain mengalami gangguan ineraksi, komunikasi, dan perilaku, anak dengan 

spektrum autisma juga memiliki karakteristik-karakteristik tambahan, yaitu: 

gangguan dalam kognisi, persepsi sensori, motorik, afeksi atau mood, tingkah laku 

agresif dan berbahaya, serta gangguan tidur dan makan (Hallahan & Kauffman, 

2006, dalam Frieda, 2009). 

Ciri-ciri gejala adanya gangguan spektrum autisma pada anak, yang dapat 

dideteksi sejak dini, adalah sebagai berikut: 

o Interaksi Sosial 
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o tidak menunjukkan rasa senang ketika diangkat atau dipeluk, merasa 

takut, menangis atau marah. 

o tidak menunjukkan perbedaan respon ketika berhadapan dengan 

orangtua, saudara kandung atau guru dengan orang asing. 

o Enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Ia tidak berminat 

pada orang, melainkan asyik sendiri dengan benda-benda dan lebih 

senang menyendiri. 

o Tidak tersenyum pada situasi sosial, tetapi tersenyum atau tertawa 

ketika tidak ada sesuatu yang lucu. 

o Tatapan mata berbeda. Terkadang menghindari kontak mata atau 

melihat sesuatu dari sudut matanya. 

o Tidak senang bermain bersama anak lain, lebih senang bermain 

sendiri. 

Perbedaan dalam interaksi sosial membuat  kelekatan  yang biasanya 

terbentuk dengan orangtua atau persahabatan dengan teman sebaya menjadi 

berbeda atau bahkan tidak ada. Meskipun mereka berminat untuk menjalin 

hubungan dengan teman, seringkali terdapat hambatan karena mereka tidak 

rnampu memahami aturan-aturan yang berlaku di dalam interaksi sosial. 

Kurangnya kesadaran sosial ini mungkin menyebabkan mereka tidak mampu 

memahami ekspresi wajah orang lain maupun mengekspresikan perasaannya 

sendiri baik dalam bentuk vokal maupun ekspresi wajah. Kondisi tersebut 

menyebabkan anak autis tidak dapat berempati. Tingkah laku individu autis 

seperti itu terkadang membuat kesan bahwa mereka tidak ingin berteman. 

o Komunikasi  

o Tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin 

berkomunikasi untuk tujuan sosial. Bahkan, 50% anak dengan 

spektrum autisma berpikir untuk menutup mulut, atau tidak 

menggunakan bahasa sama sekali (Hallahan & Kauffman, 2006, dalam 

Frieda, 2009). 
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o Gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata 

mungkin tidak nampak pada anak autis. 

o Mereka yang berbicara mengalami abnormalitas dalam intonasi, rate, 

volume, dan isi bahasa. Misalnya, berbicara seperti robot, 

echolalia,mengulang-ulang apa yang didengar; reverse pronouns; sulit 

menggunakan bahasa dalam interaksi sosial karena mereka tidak 

sadar terhadap reaksi pendengarnya. 

o Sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka. 

o Sulit memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti. 

o Menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan, seperti seorang anak 

yang berkata "..sembilan" setiap kali melihat kereta api. 

o Terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya 

atau memperpanjang pembicaraan mengenai topik yang is sukai tanpa 

peduli dengan lawan bicaranya. 

o Sering mengulang kata-kata yang baru saja atau pernah mereka 

dengar, tanpa maksud berkomunikasi. Mereka sering berbicara pada 

diri sendiri atau mengulangi potongan kata atau cuplikan lagu dari iklan 

di televisi dan mengucapkannya di muka orang lain dalam suasana 

yang tidak sesuai. Contoh kasus : seorang guru  memangku anak 

sambil berkata :  "Ibu Santi sakit, Anto! Sayang dong ibu Santinya!". 

Kemudian Anto langsung menirukan, "Sayang Ibu Santi". Setelah itu, 

sampai sebelum pulang, Anto terus berucap "Sayang Ibu Santi". 

(Issom, 2005, hal. 35-36. Hasil Observasi disuatu Taman Latihan dan 

Pendidikan Anak Autistik dan Anak dengan Kesulitan Belajar, dalam 

Frieda, 2009 ). 

o Gangguan dalam komunikasi non verbal, misalnya tidak menggunakan 

gerakan tubuh dalam berkomunikasi selayaknya orang lain ketika 

mengekspresikan perasaannya atau merasakan perasaan orang lain, 
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seperti: menggelengkan kepala, melambaikan tangan, mengangkat 

alis, dan sebagainya. 

o Tidak menunjuk atau memakai gerakan tubuh untuk menyampaikan 

keinginannya, melainkan mengambil tangan orang tuanya untuk 

mengambil objek yang dimaksud. 

o Perilaku 

o Repetitif (pengulangan), misalnya: tingkah laku motorik ritual seperti 

berputar-putar dengan cepat (twirling), memutar-mutar objek, 

mengepakngepakan tangan (flapping), bergerak maju mundur atau kin 

kanan (rocking). 

o Asyik sendiri atau preokupasi dengan objek dan memiliki rentang minat 

yang terbatas, misalnya berjam-jam bermain dengan satu objek saja. 

o Sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata atau potongan 

kata. 

o Mungkin sulit dipisahkan dari suatu benda yang tidak lazim dan 

menolak meninggalkan rumah tanpa benda tersebut, misalnya seorang 

anak laki-laki yang selalu membawa penghisap debu kemanapun. 

o Tidak suka dengan perubahan yang ada di lingkungan atau perubahan 

rutinitas. 

 

Identifikasi Anak dengan Spektrum Autisma 

Sampai saat ini, tidak ada tes diagnosa autisma yang dapat digunakan 

secara universal, karena kekhususan masing-masing anak dengan autisma. Oleh 

karena itulah, maka kita memberikan sebutan anak dengan spektrum autisma. 

Biasanya, psikiatri menggunakan kriteria dari APA (American Psychiatric 

Association) tahun 2000 yang berfokus pada kemampuan komunikasi, interaksi 

sosial, serta pola-pola tingkah laku repetitif dan stereotip. Perilaku-perilaku tersebut 
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muncul sebelum usia tiga tahun. Akan tetapi, gambar berikut dapat dijadikan acuan 

untuk mengenali anak dengan spektrum autisma. 
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Penyebab Autisme 

Sampai saat ini, para ilmuwan belum secara pasti mengetahui apa yang salah pada 

otak anak dengan spektrum autisma, tetapi yang pasti, penyebabnya lebih kepada 

neurobiologis, bukan interpersonal (National Research Council, 2001; Strock, 2004 

dalam Hallahan & Kauffman, 2006).  

 

Anak dengan Masalah Perkembangan Kognitif 

Menurut IDEA dikatakan anak dengan masalah perkembangan kognitif 

adalah anak yang mengalami gangguan di satu atau lebih proses dasar psikologi 

termasuk, memahami dan menggunakan bahasa (verbal dan tulisan), yang 

berdampak pada kemampuan mendengar, berfikir, berbicara, membaca, menulis, 

mengeja dan kalkulasi matematika. Termasuk juga gangguan persepsi, kerusakan 

otak, fungsi minimal otak, disleksia, dan aphasia. Penyebab terjadinya masalah 

perkembangan kognitif pada seorang anak adalah: 

o Faktor fisiologis, seperti kerusakan otak, keturunan, dan ketidak seimbangan 

proses kimia dalam tubuh 

o Faktor lingkungan, gizi yang buruk, keracunan, kemiskinan. 

Karakteristik dari anak dengan masalah perkembangan kognitif adalah: 

o Berkaitan dengan atensi, persepsi, gangguan memori, proses informasinya. 

o Secara akademik, bermasalah pada kegiatan membaca, menulis, matematika 

dan berbahasa verbal 

o Secara sosial dan emosional, umumnya memiliki harga diri yang rendah 

karena dianggap sebagai anak yang tidak mampu. Dengan kesulitannya ini 

anak menjadi mengganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu 
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o Secara perilaku, mereka menjadi sulit untuk mengendalikan gerak tubuhnya, 

tidak mau duduk diam, berbicara terus, melakukan agresi fisik dan verbal 

Proses identifikasi, apabila ditemukan anak dengan ciri-ciri seperti yang 

telah diuraikan di atas, maka orangtua atau guru harus segera membawa ke ahlinya 

agar mendapat penanganan yang lebih tepat. Semakin dini penanganannya maka 

semakin besar kemungkinan anak untuk tumbuh dan bekembang seperti anak 

normal pada umumnya. 

Salah satu masalah perkembangan kognitif yang banyak muncul adalah 

gangguan kesulitan pemusatan perhatian. Ciri-ciri dari anak yang mengalami 

kesulitan pemusatan perhatian tersebut adalah : 

o Menghindari, enggan dan mengalami kesulitan melaksanakan tugas-      

tugas yang membutuhkan ketekunan yang berkesinambungan 

o Sering menghilangkan benda-benda yang diperlukan untuk menye-lesaikan 

tugas atau kegiatan lain 

o Sering sulit mempertahankan dan memusatkan perhatian pada waktu 

melaksanakan tugas atau kegiatan bermain (perhatian mudah teralih) 

o Seperti tidak mendengarkan pada waktu diajak berbicara secara langsung 

o Mengalami kesulitan berkonsentrasi di dalam kelas  

o Sering sulit mengatur tugas dan kegiatan-kegiatan 

o Pelupa dengan kegiatan sehari-hari 

o Pada waktu melaksanakan tugas, tampak sering melamun atau ‘bengong’ 

o Tidak mampu mengikuti perintah atau gagal menyelesaikan tugas sekolah 

(bukan disebabkan tingkah laku/sikap menentang atau kegagalan untuk 

memahami petunjuk 

o Sering mencari alasan untuk berhenti sejenak pada waktu melaksanakan 

tugas 
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o Mengerjakan tugas-tugas secara sembarangan  

 

Dalam lingkup anak berkebutuhan khusus juga dikenal istilah Attention-

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) yang secara umum dapat diidentifikasi dari 

tiga hal, yaitu tidak perhatian (inattention), hiperaktif, dan impulsif. Tidak perhatian 

berarti anak mengalami kesulitan memusatkan dan mempertahankan perhatian 

terhadap tugas yang diberikan sehingga perhatiannya mudah teralihkan. Hiperaktif 

berarti anak tampak memiliki energi yang besar sekali sehingga cenderung mudah 

gelisah dan sulit untuk bersikap tenang dalam mengerjakan suatu aktivitas. Impulsif 

berarti anak cenderung mengalami kesulitan mencegah perilaku yang tidak sesuai 

seperti berbicara secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dulu atau terlibat dalam 

perilaku yang destruktif (Omrod, 2009 : 238). Ciri-ciri anak Hiperaktifitas dan 

Impulsifitas adalah :  

o Selalu dalam keadaan ‘siap gerak’ atau aktivitas seperti digerakkan oleh 

mesin 

o Tidak bisa duduk diam 

o Mudah terangsang dan impulsif 

o Sulit dikendalikan 

o Sering berbicara berlebihan 

o Sering menimbulkan kegaduhan pada waktu melakukan sesuatu atau 

bermain  

o Mudah mengalami kecelakaan 

o Barang-barang dan alat bermain yang dipakai sering rusak 

o Sering melontarkan jawaban sebelum selesai ditanyakan 

o Meninggalkan tempat duduk di kelas atau situasi lain dimana anak 

sebenarnya diharapkan untuk dapat duduk tenang 
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o Sulit menunggu giliran 

o Sering memaksakan diri terhadap orang lain  

o Perilaku agresif, mudah overstimulasi 

o Tidak matang secara social 

o Rendah harga diri dan sangat mudah frustrasi 

 

Catatan:  

Tidak semua symptom-symptom di atas muncul pada setiap anak yang mengalami 

gangguan tersebut, dan dengan derajat keparahan yang berbeda. Setiap anak itu 

adalah unik dan memperlihatkan kombinasi yang berbeda dalam perilaku, kebisaan, 

kelemahan, minat, bakat dan keterampilan. 

Penting untuk diketahui bahwa perilaku-perilaku di atas itu adalah normal terjadi 

pada anak-anak untuk derajat keparahan tertentu pada tahapan perkembangan 

tertentu juga. Contoh: adalah normal jika anak kecil itu masih mengalami kesulitan 

untuk menunggu giliran, rentang perhatiannya pendek, dan tidak dapat duduk 

tenang untuk waktu yang lama. Namun, ketika anak memunculkan perilaku-perilaku 

itu secara berlebihan sehingga tidak sesuai dengan tahapan perkembangan di 

usianya maka dapat kita katakan bahwa anak itu berada dalam kesulitan atau 

bermasalah. Dengan demikian anak memerlukan pertolongan dan intervensi. 

 

Anak dengan Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa 

Definisi menurut IDEA adalah anak yang memiliki kemampuan yang 

melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya dan mampu untuk 

menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. Cerdas istimewa berbakat istimewa ini 

dapat dilihat dari berbagai area seperti: kemampuan intelektual secara umum, 

akademis yang khusus, berfikir kreatif, kepemimpinan, seni, dan psikomotor. 
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Seorang anak dapat dikatakan berbakat apabila ia memiliki kemampuan yang di 

atas rata-rata, memiliki komitmen terhadap tugas yang tinggi dan juga kreatif. 

Karakteristik yang dimiliki oleh anak berbakat adalah: 

o Secara kognitif.  Anak-anak berbakat secara umum memiliki kemampuan 

dalam memanipulasi dan memahami simbol abstrak, konsentrasi dan ingatan 

yang baik, perkembangan bahasa yang lebih awal dari pada anak-anak 

seusianya, rasa ingin tahu yang tinggi, minat yang beragam, lebih suka 

belajar dan bekerja secara mandiri, serta memunculkan ide-ide yang original 

o Secara akademis, mereka sangat termotivasi untuk belajar di area-area 

dimana menjadi minat mereka. Namun mereka bisa kehilangan motivasinya 

apabila dihadapkan pada area yang tidak mereka minati 

o Secara sosial emosional, mereka terlihat sebagai anak yang idealis, 

perfeksionis dan kepekaan terhadap rasa keadilan,  Selalu terlihat 

bersemangat, memiliki komitmen yang tinggi, dan peka terhadap seni.  

Untuk mengetahui cerdas istimewa berbakat istimewa seorang anak maka 

ia harus mengikuti serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh psikolog, dan apabila 

anak tersebut memang dikategorikan sebagai anak berbakat maka ia harus 

memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar 

dapat berkembang dengan optimal. 

Perlu strategi tertentu dalam menangani anak dengan cerdas istimewa dan 

berbakat istimewa sebab kesalahan penanganan dapat berimplikasi negatif bagi 

kemampuannya. Strategi yang dapat dilakukan antara lain (Ormrod, 2009 : 259) : 

o Berikan tugas-tugas mandiri (tugas-tugas yang disesuaikan dengan 

kemampuan anak) : sesuaikan tugas dengan hal yang menjadi minat dan 

kemampuan utama anak. 

o Bentuklah kelompok belajar yang berisikan anak yang memiliki minat dan 

kemampuan yang serupa : mengelompokkan anak dengan minat dan 

kemampuan serupa memungkinkan untuk mengkaji suatu permasalahan 

secara lebih mendalam dan analisis yang lebih tajam 



37 

o Ajarkan keterampilan kognitif yang kompleks dalam konteks mata pelajaran 

tertentu : kreativitas dalam menulis, keterampilan bernalar atau memecahkan 

masalah akan berimplikasi positif terhadap kognitif anak 

o Berikan kesempatan untuk melakukan kajian secara mandiri tentang suatu 

topik : motivasi yang tinggi serta strategi belajar yang lebih efektif 

memungkinkan anak mengelola kemampuannya secara lebih maksimal 

o Dorong kemampuan anak untuk menetapkan sasaran yang tinggi : anak 

berbakat cenderung akan mencapai level prestasi yang tinggi ketika mereka 

menetapkan sasaran atau target yang tinggi pula 

o Carilah sumber daya dari luar : suatu ide yang baik untuk mendatangkan 

mentor tamu yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan suatu topik khusus 

di luar kapasitas guru 
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BAB V 

MEMBANGUN KOMUNITAS INKLUSIF DI LEMBAGA PAUD 

 

Perkembangan anak dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang teori. 

Setiap teori berbeda dari cara bagaimana para ahli teori perkembangan tersebut 

menjelaskan faktor, proses dan mekanisme perubahan perkembangan tersebut. 

Beberapa teori menganggap  perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor 

kematangan saja seperti Gesell, teori lain menganggap pengalaman/lingkungan 

memainkan peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan belajar anak, 

seperti Skinner. Perbedaan lainnya adalah fokus penjelasan teori perkembangan 

tersebut, Erikson misalnya berupaya menjelaskan perkembangan kepribadian 

seorang manusia dalam sepanjang rentang hidupnya yang terkait pada 

perkembangan psikososial.  

Meskipun terdapat perbedaan diantara teori perkembangan, namun semua 

teori yang ada menyepakati bahwa proses perkembangan adalah adalah suatu 

rangkaian, munculnya setiap tahapan perkembangan dapat berbeda pada setiap 

anak.  Ada waktu dan usia yang sesuai untuk setiap proses dan tepat dengan tahap 

perkembangan; waktu  proses dan tahapan berbeda untuk setiap anak. Karena itu, 

penting bagi orang yang bekerja bersama anak memahami teori-teori perkembangan 

yang ada agar dapat memberikan bantuan terbaik bagi optimalisasi perkembangan 

anak. 

Seluruh latar belakang, landasan teori, dan landasan hukum yang ada, 

mau tidak mau, secara moral mengharuskan setiap pendidik untuk dapat menerima 

keberadaan anak-anak bekebutuhan khusus, menerima  semua anak dengan segala 

kelebihan dan kekurangannya. Komitmen ini harus tertanam pada setiap pola pikir 

pendidik, yang nantinya akan memudahkan pendidik memulai, merencanakan, dan 

melaksanakan program pembelajaran. Terlebih lagi, lembaga PAUD menjadi ujung 
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tombak terlaksananya deteksi perkembangan anak baik secara kognisi, sosial 

emosi, fisik, mental, sehingga keterlambatannya dapat dihambat lebih dini dengan 

stimulasi yang tepat. 

Dengan memahami bahwa semakin banyak anak berkebutuhan khusus 

yang memerlukan penanganan yang tepat dan menyeluruh maka program inklusi di 

sekolah-sekolah perlu ditingkatkan. Program inklusi di sekolah umum, bukanlah 

sekedar program dimana sekolah memberikan kesempatan pada anak-anak 

berkebutuhan khusus untuk bersekolah bersama namun lebih jauh lagi.  

Ketika suatu sekolah menerapkan program inklusi maka sekolah tersebut 

haruslah mempersiapkan beberapa hal seperti: lingkungan yang sangat mendukung, 

materi-materi untuk beradaptasi, aktifitas-aktifitas yang disesuaikan, peralatan untuk 

mempermudah mereka beradaptasi, dukungan dan kesiapan untuk menerima anak-

anak berkebutuhan khusus dari teman sebayanya, dukungan tidak langsung 

(pemberian waktu yang lebih lama, pemberian kesempatan yang lebih banyak), 

dukungan orang tua, guru, dan anggota sekolah lainnya. 

Selain itu sekolah dan orangtua juga mempersiapkan layanan-layanan 

yang dapat membantu perkembangan potensi anak seperti penyediaan terapis 

okupasi, terapis wicara, fisioterapis. Yang tidak boleh dilupakan adalah 

mempersiapkan semua orangtua dan anak-anak di sekolah tersebut untuk dapat 

menerima kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus.  

Program inklusi ini selain memberikan keuntungan bagi anak berkebutuhan 

khusus juga memberikan keuntungan bagi teman-teman sebayanya (mereka lebih 

menghargai keragaman orang, dapat memberikan bantuan, menumbuhkan 

hubungan yang saling mengasihi), bagi guru (lebih memahami keragaman dari anak 

didiknya, memperdalam pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus secara 

profesional, dan ada kepuasan batin), bagi keluarga (mereka merasa bahwa 

anaknya diterima dan menjadi bagian dari masyarakat). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Fenomena anak berkebutuhan khusus (ABK) terlihat semakin banyak dan 

membutuhkan penanganan yang tepat dan komprehensif. Para pendidik PAUD perlu 

mendapatkan informasi dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi dan 

membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal bagi anak berkebutuhan 

khusus. 

Bahan ajar Pengenalan Anak Berkebutuhan Khusus ini memuat informasi 

mengenai berbagai jenis anak berkebutuhan khusus yang meliputi  anak dengan 

keterlambatan perkembangan; anak dengan keterbelakangan mental; anak dengan 

gangguan emosional dan perilaku; anak dengan gangguan spektrum autis; Anak 

dengan kesulitan belajar; anak berbakat. Penekanan informasi dalam bahan ajar ini 

terlebih pada anak dengan Gangguan Spektrum Autis dan ADD/ADHD. 

Bahan ajar Pengenalan Anak Berkebutuhan Khusus yang digunakan 

dalam pelatihan ini diperuntukan bagi para pendidik PAUD yang akan bertugas di 

lapangan sehingga bahan ini disusun secara praktis dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menyikapi ABK yang dihadapi pendidik. 
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LEMBAR EVALUASI 

 

 

1. Berikut ini adalah macam-macam anak berkebutuhan khusus kecuali… 

a. Anak dengan keterlambatan perkembangan 

b. Anak berbakat 

c. Anak dengan ADD/ADHD 

d. Anak dengan kesulitan belajar 

e. Anak dengan IQ 90-110 

 

2. Penyebab gangguan bicara dan berbahasa yang berasal dari masalah 

susunan syaraf pusat atau struktur dan fungsi dari system lain di dalam tubuh 

merupakan faktor : 

a. fisiologis 

b. psikologis 

c. biologis 

d. patologis 

e. sosiologis 

 
3. Anak  autis mengalami beberapa masalah dalam proses kognitif, yaitu :  

a. Hampir 100% mengalami retardasi mental 

b. Mengingat sesuatu berdasarkan pemahaman konsep 

c. Lemah dalam tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman verbal 

d. Lemah dalam tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman non verbal 

e. Terganggu oleh suara keras 

 
4. Anak yang mengalami kesulitan pemusatan perhatian/ADD (Attention Deficit 

Disorder) memiliki karakteristik sebagai berikut : 
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a. Suka menyimpan benda-benda 

b. Sangat berhati-hati 

c. Tidak peduli 

d. Tidak mampu mengikuti perintah 

e. Menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu 

 

5. Makna dari pendidikan inklusi sangat luas. Berikut ini adalah beberapa 

makna/pengertian dari pendidikan inklusi, kecuali… 

a. Sistem pembelajaran yang khusus bagi anak berkebutuhan khusus 

b. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada semua peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dalam 

lingkungan pendidikan secara bersama-sama 

c. Salah satu bentuk layanan pendidikan yang dapat menerima semua anak 

dengan berbagai kondisi 

d. Sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan 

khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-

teman seusianya 

e. Salah satu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik 

 
6. Mengalami kekurangan dalam perilaku adaptif banyak ditemukan pada anak 

dengan: 

a. Gangguan emosi 

b. Keterbelakangan mental 

c. Gangguan spectrum autism 

d. ADHD 

e. Gangguan berbicara 
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7. Ciri-ciri umum yang nampak pada anak dengan spektrum autis di antaranya 

adalah sebagai berikut, kecuali … 

a. Enggan bereaksi secara aktif dengan orang lain 

b. Sering mengulang potongan kata/cuplikan lagu dari iklan di televisi 

c. Berperilaku repetitif (pengulangan) 

d. Suka berpindah objek/aktivitas 

e. Tidak suka dengan perubahan yang ada di lingkungan sekitar 

 
8. Karakteristik anak yang mengalami gangguan emosional diantaranya : 

a. Memiliki konsep diri yang rendah 

b. Adanya hambatan dalam mempertahankan hubungan dengan orang lain 

c. Kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan penalaran abstrak 

d. Menurunnya kapasitas untuk meniru perilaku orang lain 

e. Semuanya benar 

 

9. Asyik sendiri dan terpaku pada satu obyek tertentu merupakan cirri-ciri ABK 

dengan : 

a. Gangguan emosional 

b. Keterbelakangan mental 

c. Autis  

d. Kesulitan belajar 

e. Gangguan bicara 

 
10. Untuk mendukung dan memfasilitasi pendidikan bagi anak dengan Autism 

spectrum disorders, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan kecuali… 

a. Membuat anak sebisa mungkin kontak mata dengan guru 

b. Tidak menuntut kontak mata dari anak 

c. Membantu siswa memahami bahasa 
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d. Mempertimbangkan nada suara ketika berbicara dengan anak 

e. Guru menjadi rekan berkomunikasi yang sensitive 

A. LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

 

1. INSTRUMEN IDENTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

 

a. CEKLIS BAGI ANAK DENGAN KESULITAN FISIK 

NO PERTANYAAN YA TIDAK 

1 Apakah ibu mempunyai masalah selama 
kehamilan? 

  

2  Apakah anak pernah mengalami sakit 
berat seperti pneumonia, sakit 
kuning,kejang dll? 

  

3 Apakah waktu lahir anak terlilit tali pusat?   

4 Apakah anak berjalan dengan panggul dan 
lutut menekuk? 

  

5 Apakah anak berjalan berjinjit?   

6 Apakah perkembangan fisik anak 
terganggu setelah mengalami demam? 

  

7 Apakah anda melihat adanya kelemahan 
dari satu atau kedua anggota tubuh yang 
bergerak setelah mengalami demam? 

  

8 Apakah anak pernah mampu berjalan 
sampai usia tertentu, kemudian menjadi 
lumpuh secara perlahan dari waktu ke 
waktu? 

  

9 Apakah mengalami kesulitan untuk 
berjalan dari waktu ke waktu? 

  

10 Apakah anak mudah merasa lelah dan 
sesak bernafas? 

  

11 Apakah ada benjolan di punggung anak 
dan disertai kelemahan pada salah satu 
anggota tubuh yang bergerak? 

  

12 Apakah anak sudah mampu menahan 
leher, duduk dan merangkak pada usia 1 
tahun? 

  

13 Apakah anak dapat berjalan secara 
mandiri? 

  

13 Apakah anak dapat meraih mainan dengan   
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mengggunakan kedua tangannya? 

14 Apakah diusianya yang ketiga anak sudah 
dapat memegang pinsil dengan benar? 

  

  

SKORING: untuk pertanyaan 1 – 11, jika jawaban YA lebih banyak daripada 

jawaban TIDAK maka hal ini menunjukkan derajat keterlambatan yang tinggi 

sehingga anak harus segera dirujuk ke fisioterapis atau terapis okupasi 

untuk dilakukan asesmen dan terapi. Untuk pertanyaan 12 – 15, jika 

jawaban TIDAK lebih banyak daripada jawaban YA maka hal ini 

menunjukkan derajat keterlambatan yang tinggi dan anak harus segera 

dirujuk kepada fisioterapis atau terapis okupasi untuk dilakukan asesmen 

dan terapi. 

 

b. CEKLIS UNTUK ANAK DENGAN KESULITAN BERBICARA. 

Proses identifikasi harus segera dilakukan sedini mungkin. 

Dirujuk juga kepada ahli pendengaran dan terapis wicara 

Jawablah Ya atau TIDAK untuk setiap kolom yang sesuai  

 

Nama anak:................. 

Jenis kelamin: L/P   Tgl lahir: ................................  

Waktu dilakukan pemeriksaan: ....... ........................... 

Guru/terapis: .......................................  

 

NO KEMAMPUAN TIDAK 

PERNAH 

KADANG-

KADANG 

SERING SELALU 

1  Meminta sesuatu 

dengan menyebut 

namanya (mau bola, 

mau minum dll) 

    

2 Menyatakan jika ingin 

BAK/BAB (mau pipis, 

aku udah pipis) 

    

3 Memberikan nama 

setiap benda yang 
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ditemui sehari-hari 

(air, bola, kue, sisir, 

sabun dll) 

4 Menunjuk gambar di 

buku yang disebutkan 

(gambar apel, gelas) 

    

5 Menunjukkan anggota 

tubuh yang 

ditanyakan (mana 

hidung, mata, mulut 

dll) 

    

6 Mengikuti instruksi 

yang sederhana 

(kemari nak, pergi, 

naik, duduk) 

    

7 Bertanya dengan 

menggunakan 1-2  

kata 

    

8 Berbicara dengan 

menggunakan 2 -3 

kata 

     

9 Mengerti fungsi dari 

benda-benda (apakah 

menggunakan sisir 

untuk merapikan 

rambutmu) Ya/Tidak 

    

10 Mengikuti 2-3 

perintah sekaligus 

(ambil pinsil 

warnamu, ambil buku 

gambar dan 

warnailah) 

    

11  Menggunakan 3 – 4 

kata dalam 

kalimatnya 
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12 Menggunakan kalimat 

yang berisi 4-8 kata 

    

13 Bercerita tentang 

pengalamannya di 

sekolah atau di rumah 

    

14 Apakah anak bisa 

menyampaikan 

keinginannya (anak 

diminta untuk 

mewarnai tapi tidak 

langsung memberikan 

pinsil warnanya 

    

15 Apakah dia bisa 

mendengarkan dan 

membalas 

percakapan kita  

    

16 Apakah anak bisa 

melakukan kontak 

mata 

    

17 Apakah anak bisa 

memberikan 

perhatian yang 

adekuat 

    

 

SKORING: Jika jumlah jawaban YA banyak perhatikan respon-responnya 

pada,  

Kolom ”TIDAK PERNAH” DAN ”KADANG-KADANG” orangtua harus 

mengkonsultasikan kepada terapis wicara untuk terapi dan asesmen 

Kolom ”SERING” maka orangtua sebaiknya berkonsultasi dengan terapis 

wicara untuk bimbingan 

Kolom ”SELALU” maka orangtua sebaiknya berkonsultasi dengan terapis 

wicara ketika ada masalah yang dihadapinya 

 

 



49 

 

 

 

c. CEKLIS UNTUK ANAK DENGAN KESULITAN INTELEKTUAL 

NO PERTANYAAN YA TIDAK 

1 Apakah anak dapat 

menyebutkan bagian-bagian 

anggota tubuhnya?Tugas ini 

bertujuan untuk membantu 

guru didalam menilai apakah 

anak memiliki kesadaran akan 

dirinya dan tubuhnya. 

  

2 Apakah anak bisa mengikuti 

instruksi sederhana seperti 

ambilkan bola atau tutup pintu 

dll? Hal ini untuk mengukur 

tingkat pemahaman anak 

  

3 Apakah anak bisa menyusun 

balok? Aktivitas ini untuk 

memberikan gambaran umum 

tentang keterampilan motorik 

kasar anak. 

  

4 Apakah anak bisa meronce? 

Aktivitas ini memberikan 

gambaran tentang perkem-

bangan motorik kasar. 

  

5 Apakah anak berin.teraksi 

dengan anak lain di kelas? 

Hal ini memberikan informasi 

tentang perkembangan sosial 

emosional anak 

  

6 Apakah anak memahami   
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konsep dasar yang dibutuh-

kan ketika berkomunikasi 

seperti kata ya/tidak. Hal ini 

untuk mengukur tingkat 

pemahamannya. 

 

SKORING: jika jawaban TIDAK lebih banyak dari jawaban Ya maka bisa 

diamati tingkat keterlambatannya 

   

d. CEKLIS BAGI ANAK DENGAN KESULITAN PENDENGARAN 

NO PERTANYAAN   

1 Apakah anak tetap menatap 

kita ketika diajak berbicara 

  

2 Apakah ia kurang 

memperhatikan pada hal yang 

diajarkan 

  

3 Apakah anak ingin 

menyalakan volume radio atau 

TV suara yang sangat keras 

  

4 Ketika diberikan instruksi 

apakah anak selalu ingin 

diulang? 

  

5 Apakah anak seringkali salah 

pengertian terhadap apa-apa 

yang disampaikan kepada?nya 

  

6 Apakah anak mempunyai 

masalah dalam membaca atau 

menulis. Apakah ada huruf-

huruf yang hilang dalam 

tulisannya? 
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7 Apakah anak terlihat tidak 

tertarik dengan kegiatan di 

kelas 

  

8 Apakah anak senang 

menyendiri? 

  

9 Apakah anak terlihat gelisah 

dan tidak bahagia? 

  

10 Apakah anak suka 

menangkupkan tangan atau 

mengarahkan kepala ke arah 

datangnya suara 

  

11 Apakah anak berbicara 

dengan suara yang sangat 

keras melebihi dari yang 

dibutuhkan di ruangan itu? 

  

12 Apakah anak senang 

menghindari aktivitas yang 

membutuhkan kemampuan 

mendengarkan 

  

 

SKORING: Apabila jawaban TIDAK lebih banyak dari jawaban YA maka 

dapat dikatakan adanya gangguan pendengaran dalam tingkat tertentu. 
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2. GAMBAR TANDA-TANDA/GEJALA AUTISMA 
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3. INSTRUMEN DETEKSI DINI GANGGUAN PEMUSATAN PERHATIAN 

DAN HIPERAKTIVITAS (GPPH) (Abbreviated Conners Ratting Scale) 

 

No Kegiatan yang diamati 0 1 2 3 

1 Tidak kenal lelah, atau aktivitas yang 

berlebih 

    

2 Mudah menjadi gembira, impulsif     

3 Mengganggu anak lain     

4 Gagal menyelesaikan kegiatan yang 

telah dimulai, rentang perhatian pendek 

    

5 Menggerak-gerakkan anggota badan 

atau kepala secara terus menerus 

    

6 Kurang perhatian, mudah teralihkan     

7 Permintaannya harus segera dipenuhi, 

mudah menjadi frustrasi 

    

8 Sering dan mudah menangis     

9 Suasana hatinya mudah berubah 

dengan cepat dan drastis 

    

10 Ledakan kekesalan, tingkah laku 

eksplosif dan tak terduga 

    

 Jumlah     

 Nilai Total 

 

Tujuan adalah untuk mengetahui secara dini adanya Gangguan Pemusatan 

Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) pada anak usia 36 bulan ke atas 

Cara menggunakan instrumen deteksi dini GPPH: 
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- Ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas, nyaring, satu persatu 

perilaku yang tertulis pada formulir deteksi dini GPPH. Jelaskan 

kepada orangtua/pengasuh anak untuk tidak ragu-ragu atau takut 

menjawab 

- Lakukan pengamatan kemampuan anak sesuai dengan pertanyaan 

pada instrumen deteksi dini GPPH 

- Keadaan yang ditanyakan/diamati ada pada anak dimanapun anak 

berada, misal ketika dirumah, sekolah, pasar, toko, dll): setiap saat 

dan ketika anak dengan siapa saja 

- Catat jawaban dan hasil pengamatan perilaku anak selama dilakukan 

pemeriksaan. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. 

 

Interpretasi: 

- Beri nilai pada masing-masing jawaban sesuai dengan ”bobot nilai” 

berikut ini dan jumlahkan nilai masing-masing jawaban menjadi nilai 

total 

 Nilai 0 : jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak 

 Nilai 1 : jika keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada 

anak 

 Nilai 2 : jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak 

 Nilai 3 : jika keadaan tersebut selalu ada pada anak 

Bila nilai total 13 atau lebih anak kemingkinan dengan GPPH 

 

Intervensi: 

 Anak dengan kemungkinan GPPH perlu dirujuk ke Rumah Sakit yang 

memiliki fasilitas kesehatan jiwa/tumbuh kembang anak untuk konsultasi 

dan lebih lanjut 

Bila nilai total kurang dari 13 tetapi anda ragu-ragu, jadwalkan pemeriksaan 

ulang 1 bulan kemudian. Ajukan pertanyaan kepada orang-orang terdekat 

dengan anak (orangtua, pengasuh, nenek, guru, dsb) 
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4. FORMULIR KUESIONER TENTANG ANAK AUTIS 

 

10 PERTANYAAN UNTUK PEMERIKSAAN DISABILITAS 

(COPYWRITE: THE RAPID EPIDEMIOLOGY ASSESSMENT OF CHILDHOOD DISABILITY 

ASSESSMENT PROJECT, 1998) 

 

1. APAKAH ANAK DAPAT SERIUS BERTAHAN DUDUK, BERDIRI ATAU 

BERJALAN? 

 YA ___ TIDAK ___ 

 Jika TIDAK, lanjutkan ke pertanyaan no. 2. 

 Jika YA, selidiki: "Apakah anak mulai berjalan di usia 2 tahun?" YA ___ 

TIDAK ____ 

 

2. APAKAH ANAK MENGALAMI KESULITAN MELIHAT PADA SAAT SIANG 

MAUPUN MALAM? 

 YA ___ TIDAK ___\ 

 Jika TIDAK, lanjutkan ke pertanyaan no. 3. 

 Jika YA, selidiki:  

• "Apakah kesulitannya hanya pada malam hari?" YA ___ TIDAK 

____ 

• "Dapatkah ia melihat itu?" (Tunjuk pada benda kecil) YA ____ 

TIDAK ____ 

• "Apakah ia memiliki masalah lain pada matanya?" YA ____ TIDAK 

_____ 

• Jika YA pada penyelidikan ini, tuliskan apa yang dikatakan ibunya: 

 

 

3. APAKAH ANAK MENUNJUKKAN KESULITAN MENDENGAR?  

 YA  ____ TIDAK ____ 

 Jika TIDAK, lanjutkan ke pertanyaan no. 4. 

 Jika YA, selidiki:  
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• "Apakah ia tidak dapat mendengar sama sekali?" YA ____ TIDAK 

____ 

• “Apakah ia mempunyai masalah lain dalam pendengaran?" YA 

____ TIDAK ____ 

• Jika YA pada penyelidikan ini, tuliskan apa yang dikatakan 

ibunya: 

 

4. JIKA ANDA MENGATAKAN SESUATU PADA ANAK, APAKAH ANAK 

TERLIHAT MEMAHAMINYA?  

 YA ____ TIDAK _____ 

 Jika YA, lanjutkan ke pertanyaan no.5. 

 Jika TIDAK, selidiki: "Jika anda memintanya membawakan cangkir 

untuk anda, apakah ia dapat melakukannya?"  YA ____ TIDAK _____ 

 

5. APAKAH ANAK MENGALAMI KESULITAN DALAM BERJALAN DENGAN 

MENGGERAKKAN LENGANNYA ATAU APAKAH IA MEMILIKI KELEMAHAN 

DAN/ATAU KURANG MAMPU MENGANGKAT LENGAN ATAU TUNGKAI 

KAKINYA? 

 YA _____ TIDAK ____ 

 Jika TIDAK, lanjutkan ke pertanyaan no. 6. 

 Jika YA, tanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut:  

• "Apakah ia perlu bantuan dalam berjalan?” YA ____ TIDAK ___ 

• "Apakah ia dapat menggunakan tangannya untuk mengangkat 

sesuatu?"    YA ____ TIDAK ____ 

• "Apakah ia memiliki kekakuan?" YA ___ TIDAK ___ 

• "Apakah ia memiliki kelemahan?" YA ___ TIDAK ___ 

 

6. APAKAH ANAK TERKADANG TERLIHAT SEHAT TIBA-TIBA MENJADI 

KAKU, ATAU KEHILANGAN KESADARAN?  

 YA ____ TIDAK ____ 

 Jika TIDAK, lanjut ke pertanyaan no. 7. 

 Jika YA, selidiki:  
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• "Apakah ia sehat pada tahun terakhir?" YA ____ TIDAK _____ 

• "Apakah kesehatannya itu mengganggu kegiatannya yang biasa 

(seperti melakukan pekerjaan rumah atau pergi ke sekolah)?" YA 

___ TIDAK ____ 

• "Apakah gangguan kesehatan itu terjadi karena deman?" YA 

____ TIDAK _____ 

 

7. APAKAH ANAK BELAJAR MELAKUKAN SESUATU SEPERTI YANG 

DILAKUKAN ANAK LAIN SEUSIANYA?  

 YA ____ TIDAK ____ 

 Jika YA, lanjutkan ke pertanyaan no. 8. 

 Jika TIDAK, selidiki:  

• "Dapatkah ibunya menjelaskan apa kesulitannya?" YA ___ TIDAK 

____  

• "Apakah ibunya dapat menyebutkan contohnya?" YA ___ TIDAK 

____ 

• Jika YA, tuliskan contohnya:  

 

8. APAKAH ANAK BERBICARA LANCAR (DAPATKAH DIA MEMAHAMI 

BAHASANYA SENDIRI; DAPATKAH DIA MENGUCAPKAN KATA-KATA 

YANG DIKENALNYA)? 

 YA ____ TIDAK ____ 

 

9. a.  UNTUK ANAK USIA 3, APAKAH ANAK BICARA DENGAN CARA YANG 

TIDAK NORMAL (TIDAK CUKUP JELAS DIPAHAMI OLEH ORANG 

LAIN SELAIN KELUARGA DEKAT? 

 YA ____ TIDAK _____ 

Jika NO, lanjut ke pertanyaan no. 10. 

Jika YA, selidiki:  

 "Apakah ia bicara terbata-bata atau gagap?"  

YA ____ TIDAK ____ 

 "Apakah ia mengalami kesulitan dalam berbicara?"  



58 

YA ___ TIDAK ____ 

 (Jika YA, tuliskan apa yang dikatakan orang tuanya) 

 

b. UNTUK ANAK USIA 2 TAHUN: DAPATKAH IA MENYEBUTKAN SE-

TIDAKNYA SATU NAMA BENDA (CONTOHNYA NAMA BINATANG, 

MAINAN, CANGKIR, SENDOK)?  

 YA ____ TIDAK ____ 

Jika YA, lanjutkan ke pertanyaan no. 10.  

Jika TIDAK, selidiki: “apakah ia menggunakan kata-katanya sendiri 

untuk menamakan sesuatu, misalnya mow-mow untuk kucing?"  

YA ___ TIDAK ____ 

 

10.      APAKAH ANAK MEMPERLIHATKAN KEMUNDURAN MENTAL YANG 

CEPAT ATAU LAMBAT? 

YA ____ TIDAK _____ 

Jika YA, selidiki:  

"Apakah Anda ingin menyatakan bahwa anak Anda mengalami kemunduran, 

atau kelihatan memiliki kemampuan yang lebih muda dari usianya?"  

YA ____ TIDAK _____ 

“Apakah anak Anda pernah mengalami masalah kesehatan yang serius tetapi 

belum dikenali? YA _____ TIDAK _____ 

 

APAKAH ADA DISABILITAS: _________________________________ 

(Jika YA, nyatakan jenis disabilitasnya) 

 

APAKAH ANAK DAPAT DIRUJUK UNTUK DIEVALUASI OLEH PROFESIONAL? 

YES _____  NO_____ 
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DAFTAR LEMBAGA PEMERHATI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

1. High/Scope Indonesia, Jl. TB Simatupang 8, Cilandak, Jakarta 

12430 Telp. (021) 7591 7888  

2. PERKUMPULAN PEDULI ANAK, JL. H. Ahmad Sobana kav 17-19, 

Indraprasta II – Bogor 16152. Tlp. 0251.8354866 

3. PG,TK, SD Lentera Insan, Alamat: Jl. Akses UI (Samping 

Puskesmas Tugu), Depok, Telp. (021) 919 1558  

4. Prasekolah, TK, SD Cikal, Jl. TB Simatupang Kav. 18 (021) 759 

02570/80 

5. RS Azra Jl. Pajajaran 219, Bogor Telp. (0251) 318 456  

6. RSIA Hermina Bekasi Jl. Kemakmuran No. 39 Margajaya, Bekasi 

Telp.: 021-8842121 (Hunting) Fax : 021-88952275 email : 

bekasi@herminahospitalgroup.com 

7. RSUPN DR CIPTO MANGUNKUSUMO, Jl. Diponegoro No.71 

Jakarta Pusat.DKI Jakarta. Telepon : 391 8301-11. Fax : 31348991 

8. SD Pantara Jl. Senopati Raya 72, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 

Telp. (021) 723 4581  

9. SD Umum Terpadu SPECTRUM Kelurahan Sawah Baru, RT 02/RW 

05 (Dekat Pintu Tol BSD–Bintaro– Tangerang) Telp. (021) 7486 

3152  

10. Sekolah Mandiga Jl. Mulawarman No 3, Jakarta Selatan  Telp. 

(021) 722 0153  

11. TK, SD Bani Saleh, Jl. Graha Permai 2 Blok E-5 Margahayu, 

Bekasi Timur Telp. (021) 881 7088  

12. TK, SD Islam Fitrah Al Fikri, Jl. Raden Saleh Raya Studio Alam 

TVRI, Sukmajaya Depok Telp. (021) 7782 6868  

13. Today's Club Education Villa Bogor Indah Ruko Blok E3/2 Lt. 2., 

Bogor Telp. (0251) 656 587  

mailto:bekasi@herminahospitalgroup.com
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14. Yayasan Autisme Indonesia, Jl. Buncit Raya no 55, Jakarta 

Selatan 12760 

15. Yayasan La Sipala   Komp. Baranang Siang Indah IV Blok D no. 

31, Bogor Telp. (0251) 325 200  

16. Yayasan Mutiara Bunda di Gunung Putri, JL. Rambutan VIII Blok C 

19 no. 1 Bogor, Telp. (021) 867 0077  

17. Yayasan Mutiara Bunda di Villa Bogor Indah, Blok E3 no. 21, 

Bogor, Telp. (0251) 661 256  

18. Yayasan Pendidikan Pelangi Nusantara (Sekolah Pelangi 

Jimbaran). Jl. Nuansa Utama Raya no 3, Kori Nuansa Jimbaran. 

Kuta Selatan - Bali 

 

 


