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BAB VII 

APLIKASI GERAK IRAMA PADA ANAK 

DENGAN HENDAYA KESULITAN BELAJAR 

(CHILD WITH LEARNING DISABILITY) 

 

 

 

Frustasi selalu dirasakan oleh anak-anak dengan kesulitan belajar, disebabkan 

mereka mempunyai masalah belajar di sekolah walaupun kemampuan inteligensinya 

tidak lebih rendah daripada teman-teman sekelasnya yang normal.  Umumnya anak 

dengan hendaya kesulitan belajar mempunyai kesulitan belajar satu atau lebih pada 

bidang akademik.   Mereka juga dimungkinkan mempunyai hendaya-penyerta hiperaktif 

dan kurang atensi. 

Indikasi untuk anak-anak dengan hendaya kesulitan belajar adalah kekurangan 

atau terhambatnya perkembangan dalam satu atau beberapa bagian dari proses belajar. 

Kesulitan belajar mungkin terjadi dalam satu atau lebih pada proses-proses dasar 

pemahaman atau penggunaan bahasa tulis maupun lisan.  Contohnya, anak dengan 

hendaya kesulitan belajar mempunyai hambatan dalam membaca, menulis, matematika, 

meng-eja huruf, mendengarkan, berfikir dan mengingat-ingat, penyimpangan dalam 

keterampilan persepsi, keterampilan gerak, atau pada aspek-aspek belajar lainnya.  Oleh 

karena itu sebagian besar para ahli banyak menggunakan istilah kesulitan belajar- khusus 

(specific learning disability) (Geddes, D., 1981:111; Reynolds, C.R. & Mann, L., 

1987:1483; Lerner, J.W., 1985:7; Ashman, A. & Elkins, J., 1994:241; PL-USA. 94-142).   
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Istilah kesulitan belajar-khusus banyak diterapkan oleh para pendidik yang 

menunjukkan pada indikasi bahwa anak yang bersangkutan secara jelas mempunyai 

masalah khusus dalam proses belajar.  Sebagai contoh, anak yang tergolong ke dalam tipe 

disleksia-visual, yaitu ketidakmampuan membedakan secara visual menjadi penyebab 

tidak mampu mengidentifikasi huruf yang bentuknya hampir serupa, seperti huruf “b” 

dengan huruf “d”. 

Walaupun beberapa anak dengan kesulitan belajar-khusus menunjukkan bukti-

bukti yang kuat adanya cedera pada sistem syaraf pusat, dibandingkan dengan teman-

teman yang normal, namun sesungguhnya mereka hanya mempunyai sistem syaraf pusat 

yang tidak berfungsi dicirikan dengan adanya ketidakberfungsian otaknya bukan 

disebabkan adanya cedera pada lapisan otak.  Para ahli menyatakan dengan istilah 

dysfunction disebabkan tidak ditemukan bukti adanya cedera pada sistem syaraf pusat 

secara nyata saat dilakukan diagnosis terhadap anak dengan hendaya kesulitan belajar 

(Hallahan & Kauffman, 1991:123).  

Beberapa anak dengan hendaya kesulitan belajar juga mempunyai permasalahan 

dalam bidang sosial-emosional.  Oleh karena itu pembuatan program pembelajarannya 

hendaknya lebih menitik-beratkan ke pada penyesuaian sosial.  Melalui latihan-latihan 

persepsi dimungkinkan dapat meningkatkan keterampilan perseptualnya.   Umumnya 

latihan-latihan persepsi berkaitan erat dengan gerak atau perceptual-motor (Hallahan & 

Kauffman, 1991:123).   Kekurangan dalam pengalaman satu atau lebih dari komponen-

komponen dasar dalam proses belajar berkaitan erat dengan perilaku psikomotor (sensory 

motor & perceptual motor) (Geddes, D., 1981:112; Lerner, J., 1985:265).  Kekurangan 

itu dapat dijembatani dengan memanfaatkan pola gerak dan keterampilan gerak sebagai 
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salah satu upaya intervensi guru dalam pembelajaran individual terhadap anak dengan 

hendaya kesulitan belajar, sehingga dikemudian hari siswa yang bersangkutan diharapkan 

dapat mencapai kemampuan secara umum dan memperoleh peningkatan dalam 

kehidupannya.  Pola gerak dan keterampilan gerak merupakan landasan utama dalam 

gerak irama setiap individu. 

 

A. Konsep Anak dengan Hendaya Kesulitan Belajar  

1. Pengertian Anak dengan Kesulitan Belajar 

Permasalahan berkaitan dengan arti kata muncul saat memberikan definisi 

terhadap istilah kesulitan belajar (learning disability) yang terjadi saat proses belajar, 

ditinjau berdasarkan orientasi yang bersifat pendidikan dan klinis.  Para ahli klinis 

menyebutnya dengan istilah “ketidakberfungsian cerebral secara minimal atau adanya 

cedera pada otak” (minimal cerebral dysfunction or brain injured) (Geddes, D., 

1981:111; Lerner, J., 1985:51), ketidakberfungsian otak secara minimal (minimal brain 

dysfunction) (Kelly & Vergason, 1978:91; Lerner, J., 19885:35), disleksia (dyslexia) dan 

ketidakmampuan perseptual (perceptual disability)(Ashman, A &Elkins, J., 1994:238).   

Di sisi lain, para pendidik menyebutnya dengan istilah: hambatan dalam pendidikan 

(educationally handicapped), atau hambatan berkaitan dengan persepsi (perceptually 

handicapped).  Anak-anak dengan hendaya kesulitan belajar, secara umum mempunyai 

inteligensi yang berada di rerata normal atau di bawah rerata normal. Bagi mereka yang 

dikategorikan sebagai anak dengan inteligensi di bawah normal, tidak diklasifikasikan 

sebagai tunagrahita.  
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Ada dua definisi tentang kesulitan belajar (learning disability) yang sangat 

berperan dalam penyusunan definisi yang ada pada Public Law (PL) 94-142, the 

Education for All Handicapped Children Act (Departemen Pendidikan Amerika Serikat, 

1977).  Ke dua definisi tersebut adalah: (1) definisi dari hasil kongres panitia penasihat 

nasional untuk anak-anak luar biasa di Amerika Serikat, dikenal dengan nama Congres of 

the National Advisory Committee on Handicapped Children (1968), dan (2) definisi dari 

panitia kerja sama nasional untuk kesulitan belajar, dikenal dengan nama: the National 

Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD) tahun 1981.   

Konsep-konsep dasar utama dalam definisi pertama (PL 94-142), memuat 

empat hal sebagai berikut. 

1. Seseorang dinyatakan mempunyai hendaya kesulitan belajar dalam satu atau lebih 

dari proses dasar psikologis (proses mengacu ke pada kemampuan hakiki sebagai pra-

syarat penguasaan suatu keterampilan, seperti: memori, persepsi pendengaran, 

persepsi penglihatan, dan berbahasa secara lisan).  

2. Seseorang mempunyai hambatan dalam belajar, khususnya berkaitan dengan: 

berbicara, mendengarkan, menulis, membaca (seperti, keterampilan mengenali huruf 

dan pemahamannya), dan matematika (berupa penghitungan dan mengemukakan 

alasan-alasan).  

3. Masalah kesulitan belajar yang ada bukan disebabkan oleh kasus-kasus utama seperti: 

hendaya visual dan pendengaran, kelainan-gerak, tunagrahita, gangguan emosional, 

gangguan ekonomi, lingkungan atau keadaan yang merugikan yang diperoleh dari 

suatu budaya.  
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4. Terlihat adanya perbedaan yang sangat mencolok diantara potensi-nyata belajar anak 

dan pencapaian kecakapan taraf rendah dari anak yang bersangkutan.  

Sedangkan konsep-konsep utama dari definisi kedua (NJCLD), meliputi hal 

sebagai berikut:  

1. Hendaya kesulitan belajar merupakan kelompok kelainan yang beraneka-ragam.  

Seseorang dengan hendaya kesulitan belajar banyak memunculkan permasalahan 

yang berbeda-beda. 

2. Permasalahan yang terjadi merupakan masalah yang benar-benar hanya ada pada 

perorangan. Diartikan bahwa hendaya kesulitan belajar terjadi akibat adanya faktor 

yang ada pada diri sendiri bukan dari faktor-faktor eksternal seperti: sistem 

lingkungan atau sistem pendidikan. 

3. Perhatian terhadap hendaya kesulitan belajar hendaknya tertuju pada 

ketidakberfungsian sistem syaraf pusat.  Karena telah dikenali sebagai masalah yang 

mendasar dari faktor bilogis.  

4. Hendaya kesulitan belajar, umumnya diikuti dengan kondisi kelainan lain.  

Telah diketahui secara nyata bahwa umumnya seseorang dengan hendaya kesulitan 

belajar diikuti dengan hendaya-penyerta seperti kelainan emosional pada saat yang 

bersamaan. 

Menurut Nathan (1963), istilah kesulitan belajar (learning disability) diberikan 

kepada anak yang mengalami kegagalan dalam situasi pembelajaran tertentu.  Dalam hal 

ini belajar didefinisikan sebagai “perubahan perilaku yang terjadi secara terus-menerus 

yang tidak diakibatkan oleh kelelahan atau penyakit” (dalam Cruickshank & Hallahan, 

1975:4).  Maka setiap karakteristik yang bersifat individu merupakan hasil dari 
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perpaduan pengaruh-pengaruh lingkungan dan kondisi-kondisi genetika, sehingga 

variabel-variabel organismik, dan genetika sangat berpengaruh terhadap perilaku selama 

lingkungan juga turut berpengaruh.  Pengaruh organismik, dan genetika memerlukan 

adanya respon lingkungan yang efektif (Throne, 1970, 1972 dalam Cruickshank & 

Hallahan, 1975:4).  

Perubahan-perubahan dalam perilaku dan belajar setiap individu dapat terjadi 

melalui manipulasi variabel lingkungan dan genetika pada situasi khusus dari suatu 

perkembangan yang bersifat individu.  Sehingga terhadap anak-anak dengan hendaya 

kesulitan belajar (learning disability), tunagrahita (mentally retarded), cerebral palsy 

mempunyai dampak terhadap kemampuan mengatasi kondisi-kondisi lingkungan secara 

luar biasa yang berbeda dengan anak-anak normal.  Jika inteligensi didefinisikan secara 

operasional sebagai “proses melalui pembelajaran terhadap anak yang menggunakan 

sarana budaya dalam upaya untuk mengetahui dan melakukan manipulasi lingkungan”, 

maka dapatlah diterima bahwa setiap perkembangan inteligensi secara langsung berkaitan 

dengan dukungan yang berhubungan dengan azas keturunan (genetika) dari perseorangan 

dan beberapa lingkungan dimana anak hidup.  Perbedaan lingkungan mempunyai 

pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan inteligensi dan secara relatif proporsi 

genetika dan lingkungan akan berbeda-beda pula hasilnya dalam tes inteligensinya. 

Faktor-faktor lingkungan anak, nutrisi, dan kesehatan merupakan hal yang 

penting bagi perkembangan dan pertumbuhan bayi dan anak-anak.  Perhatian terhadap 

perbedaan-perbedaan dalam strategi belajar yang memasukkan pengaruh-pengaruh 

lingkungan dan perkembangan mental merupakan aspek-aspek kualitatif dari perilaku 

anak-anak.  Konsep dasar dalam kesehatan anak menyatakan bahwa pemberian makanan 
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secara tepat dalam kuantitas dan kualitas merupakan pra-syarat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan optimal bagi bayi dan anak, sehingga malnutrisi saat kehidupan dini 

mempunyai kontribusi terhadap keberfungsian di bawah normal dan ketidakmampuan 

belajar di kemudian hari (Cruickshank & Hallahan, 1975:27).  Interpretasi dari peran 

nutrisi terhadap perkembangan mental dan belajar merupakan hal yang rumit, karena 

malnutrisi merupakan hasil akhir (out-come) ekologis.  Sebagai ilustrasi (pada halaman 

berikut), digambarkan beberapa hubungan antara faktor-faktor: biologis, sosial, budaya, 

dan ekonomi yang menghasilkan malnutrisi pada masa bayi.  

Proses belajar pada seorang anak dilakukan melalui penerimaan secara selektif 

dan diterima sebagai masukan sensori yang memberikan informasi berkaitan dengan 

lingkungan hidup.  Untuk mendapatkan makna, stimuli sensori yang bekerja harus 

mampu melakukan proses, dapat menghubungkan, dan berintegrasi dalam kulit lapisan 

otak (cortex) untuk menyalurkan informasi dan mendapatkan pengertian yang sama.  

Informasi diperoleh melalui kemampuan persepsi dan keterampilan kesadaran-tubuh, 

disimpan di otak untuk nantinya digunakan sebagai bentuk respon.  Tipe respon antara 

lain: berbicara, menulis, meng-eja huruf, bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak, 

keterampilan khusus psikomotor (seperti memukul bola). Selanjutnya, tingkat 

kemampuan persepsi perlu adanya pertimbangan terhadap tingkat yang paling rendah 

pada jenjang pengalaman-pengalaman belajar dalam kognisi. 
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Keterbelakangan Teknologi                 Daya beli yang rendah                      Sebagian besar waktu kerja 

                                                                                                                        digunakan sebagai upaya pe- 

                                                                                                                         menuhan untuk hidup yang 

                                                                                                                         layak. 

 

 
Meningkatnya kemungkinan                 Meninggalkan sekolah                     Tidak ada persediaan  atau 

Perkawinan yang tidak ber-                    pada saat awal.                                 Kelebihan. 

Pendidikan.  

 

 

Kemungkinan meningkatnya                         Buta huruf                                 Sumber-sumber yang kurang 

keluarga besar dalam kepa -                                                                             memadai atau kelebihan untuk             

datan ruang.                                                                                                      ditabung dalam sanitasi ling - 

                                                                                                                          kungan.                                                                             

 

Pemeliharaan anak             Hilangnya kesempatan untuk          Ketekunan terhadap konsep-  

yang kurang tepat.              menerima informasi -                      konsep kesehatan primitif. 
                                           informasi yang memadai.  

Meningkatnya persentase 

dari belanja untuk layanan 

kesehatan. 

 

       Anoxia                                                                                 Ketekunan terhadap tradisi  

                                                                                                     dalam distribusi persediaan             

INFEKSI                                                                                                         makanan yang tak cukup.  

 

 

 Berkurangnya penghasilan 

  oleh adanya anak kecil.                        Kegagalan untuk mengenal 
                                                           kebutuhan-kebutuhan higienis bayi. 

 

Kesehatan perorangan 

    yang rendah.                  Berat tubuh yang rendah                    Sanitasi keluarga yang tidak memadai.  

 

 

 

 

Diagram 7.1 Interrelasi Faktor-faktor  

Biososial dan Berat Tubuh yang Rendah. 

(Cruickshank & Hallahan, 1975:30). 

 

Privalensi terjadinya hendaya kelainan belajar pada seorang anak bervariasi dan 

sangat sulit disebabkan adanya permasalahan berkaitan dengan semantik (ilmu berkaitan 

dengan arti kata) yang terlibat saat memberikan definisi.  Kirk (1972, dalam Geddes. D., 
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1981:112) menyatakan bahwa privalensi berkisar 3 hingga 15 persen bahkan lebih dari 

seluruh populasi anak-anak usia sekolah, Lerner, J. (1985:16) menyatakan bahwa sekitar  

satu hingga 30 persen dari populasi anak-anak usia sekolah, Departemen Pendidikan 

Amerika Serikat (1989, dalam Hallahan & Kauffman, 1991:127) menyatakan sekitar 4,41 

persen dari populasi anak-anak usia sekolah yang berumur diatara 6 hingga 17 tahun.   

Penyebab terjadinya hendaya kesulitan belajar (Geddes, 1981:113) adalah: 

faktor organ-tubuh (organically based etiologies), dan lingkungan (environmentally 

based etiologies).  Ahli lainnya menyebutkan bahwa penyebab terjadi anak dengan 

hendaya kesulitan belajar adalah disebabkan oleh tiga kategori, yaitu: (1) Faktor organik 

dan biologis (organic and biological factors), (2) Faktor genetika (genetic factors), dan 

(3) faktor lingkungan (environmental factors) (Hallahan & Kauffman, 1991:128).   

Penyebab dari faktor organ tubuh  (Geddes, D., 1981:113), disebabkan adanya: 

(1) Konsep tentang minimal disfungsi otak: Kegiatan otak yang berada di bawah optimal 

tidak terjadi dikarenakan adanya cedera pada struktur lapisan luar otak (cortex). 

(2) Faktor patologis terjadinya disfungsi otak, disebabkan adanya kondisi-kondisi seperti 

cerebral hemorrhage, penyakit, luka akibat kecelakaan pada kepala, kelahiran 

prematur, anoxia (kelangkaan oksigen), ketidaksesuaian faktor Rh, kecacatan 

bawaan, dan faktor-faktor genetika.   

(3) Hubungan diantara tipe-tipe disfungsi otak: keterampilan neural di bawah optimal 

menyebabkan terjadinya hendaya pada daerah cerebral berkaitan dengan manifestasi 

tanda-tanda yang bersifat neurologis halus.  

(4) Hubungan antara disfungsi otak dan kelainan belajar-khusus: anak dimungkinkan 

menunjukkan (a) gejala-gejala disfungsi otak tetapi tidak terdeteksi mempunyai 
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ketidakmampuan belajar, (b) Kedua-duanya, baik disfungsi otak dan 

ketidakmampuan belajar, atau (c) adanya ketidakmampuan belajar tetapi tanda-tanda 

adanya malfungsi otak tidak teramati (Myers & Hammill, 1976 dalam Geddes, D, 

1981:113). 

(5) Adanya kelainan-kelainan yang bersifat medis dewasa ini (Kauffman & Hallahan, 

1976), lebih menititkberatkan pada kegiatan melakukan hipotesis tentang kasus-kasus 

yang meliputi: kelainan kelenjar, hypoglycemia, narcolepsy complex, penyimpangan 

penggunaan vitamin, dan alergi.   

Sedangkan etiologi berdasarkan atas faktor lingkungan (Geddes,D., 1981:113), 

meliputi hal-hal sebagai berikut.  

1. Pengaruh dari gangguan emosional. Indikasinya adalah anak dengan masalah-

masalah emosional berkecenderungan mempunyai kelemahan dalam persepsi, bicara, 

dan mata pelajaran-akademik (Myers & Hammill, 1976) 

2. Pengalaman-pengalaman yang tidak memadai yang diperoleh sebelumnya.  

Diperlukan adanya peningkatan dalam proses sensorimotor untuk meningkatkan 

keterampilan-keterampilan perseptual  (oleh karena itu dalam setiap program yang 

berkaitan dengan persepsi-gerak selalu diimplementasikan sensorimotor guna 

meningkatkan keterampilan perseptual) (Myers & Hammill, 1976).  

3. Kehilangan lingkungan (Kauffman & Hallahan, 1976). Kecenderungan kehilangan 

lingkungan bagi seorang anak akan menimbulkan masalah belajar yang mungkin 

menjadi penyebab adanya pengalaman-pengalaman belajar yang kurang memadai, 

kegiatan belajar yang sangat rendah, rendahnya perawatan yang bersifat medis 

menjadikan seorang anak mempunyai cedera pada otak.   
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Faktor  organik dan biologis sebagai penyebab anak dengan hendaya kesulitan 

belajar (Hallahan & Kauffman, 1991:128), adalah:  

(1). Adanya pengembangan terhadap suatu teori yang menyatakan bahwa mixed 

dominance sebagai indikasi dari patologi otak sebagai penyebab adanya kesulitan 

membaca.  Mixed dominance merupakan istilah yang diterapkan terhadap seseorang 

yang mempunyai kondisi dimana mengutamakan penggunaan secara tetap campuran 

sisi anatomisnya, sehingga memberikan gambaran adanya perkembangan tidak 

normal pada otak, contohnya:  kegiatan yang dilakukan lebih mengutamakan 

menggunakan gerak campuran dari beberapa anggota tubuh secara bersamaan, seperti 

tangan kanan dengan mata sebelah kiri dan kaki kiri (Orton, 1937 dalam Hallahan & 

Kauffman, 1991:128; Kelly & Vergasson, 1978:91).  

(2). Kebanyakan anak dengan hendaya kesulitan belajar mempunyai getaran otak yang 

tidak normal, jika diukur dengan komputer digital dan dilakukan analisis dengan 

electroencephalogram (EEG).  Pencatatan kegiatan elektris pada otak dengan 

menempatkan elektrode pada lokasi yang berbeda di kepala anak bersangkutan  

(3).  Melalui penggunaan metode baru, seperti penggunaan computerized tomographic 

scans (CT scans), guna meninjau sampai sejauhmana fisiologi otak.  CT scans 

merupakan suatu teknik dimana komputer dipergunakan bersamaan dengan X-ray 

untuk dapat melihat sampai sejauhmana gambaran tentang otak seseorang (anak) 

yang menyebabkan adanya ketidaknormalan secara neurologis pada anak dengan 

hendaya kesulitan belajar (Hynd & Semrud-Clikeman, 1989 dalam Hallahan & 

Kauffman, 1991:128).  
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Dari ketiga pendapat hasil penelitian tersebut di atas, para ahli mempercayai 

bahwa ketidakberfungsian otak (the brain dysfunction) merupakan penyebab utama  dari 

hendaya kesulitan belajar.  Di sisi lainnya menyatakan juga bahwa hendaya kesulitan 

belajar terjadi diakibatkan adanya gangguan terhadap perkembangan sel syaraf pada saat 

perkembangan seorang bayi di usia dini (Hynd & Semrud-Clikeman, 1989 dalam 

Hallahan & Kauffman, 1991:128). 

Menurut Hallahan & Kauffman (1991:128), faktor genetika menunjukkan 

bahwa keturunan sebagai penyebab terjadinya hendaya kesulitan belajar, khususnya pada 

hambatan membaca.  Misalnya, seringkali terjadi ketika salah satu anak kembaran 

mempunyai ketidakmampuan membaca, kembaran lainnya juga sama mempunyai 

ketidakmampuan membaca.  Mereka yang bersangkutan dikatakan mempunyai 

monozygotic dari telur yang sama. Monozygotic terjadi dari adanya pemisahan dari satu 

telur saat pembuahan sehingga diidentifikasi sebagai komposisi genetik (Kelly & 

Vergasson, 1978:92).  

Sedangkan faktor lingkungan (Hallahan & Kauffman, 1991:129), menyatakan 

bahwa kasus lingkungan sebagai kasus yang dianggap sulit untuk didokumentasikan.  

Namun yang paling memungkinkan pada kasus lingkungan sebagai penyebab hendaya 

kesulitan belajar adalah kekurangan penanganan belajar (poor teaching).  Apabila anak 

dengan hendaya kesulitan belajar dapat ditangani semenjak usia sekolah secara dini, 

dimungkinkan hendaya kesulitan belajar tersebut dapat dihindari.   

Karakteristik anak dengan hendaya kesulitan belajar-khusus, sangat berbeda 

dengan anak-anak lain.  Oleh karena itu beberapa tipe umum dari karakteristik mereka 

sering dipakai oleh para pendidik, karakteristik tersebut sebagai berikut: (1) kemampuan 
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persepsi yang rendah, (2) kesulitan menyadari tubuh sendiri, (3) kelainan-gerak, (4) 

tingkat atensi yang tidak tepat, (5) kesulitan bersosialisasi atau emosional (social or 

emosional difficulties), (6) kelainan memori, (7) kesulitan-kesulitan dalam melakukan 

simbolisasi dan (8) masalah-masalah pengkonsepsian (Geddes, D., 198:115-118).  

Kemampuan Persepsi yang Rendah (poor perceptual abilities)  

Kemampuan persepsi yang rendah, berkaitan dengan (a) persepsi pendengaran, (b) 

persepsi visual, (c) persepsi taktil.  Kekurangan dapat terjadi pada kemampuan persepsi 

pendengaran (auditory perception) menyangkut:  

(1) membedakan pendengaran, yaitu kemampuan untuk dapat membedakan suara, bunyi 

hidup (vowel), dan bunyi mati (konsonan) yang sama,  

(2) pengakhiran pendengaran, kemampuan untuk melakukan sintesis bunyi-bunyi dari 

bagian keseluruhan (contohnya, mendengar bagian suatu kata, dan kemudian 

mengetahui apa yang ada dalam seluruh kalimat),  

(3) bentuk dasar pendengaran, kemampuan untuk menghiraukan latar belakang suara 

yang tidak selaras,  

(4) atensi dan penglokasian pendengaran, kemampuan untuk mengetahui lokasi sumber 

suara dan arah suara.  

Diantara tipe-tipe umum dari kekurangan persepsi pendengaran adalah 

“auditory agnosia”, yaitu ketidakmampuan untuk mengenal suara atau kombinasi bunyi 

dengan memperhatikan maknanya.  Sedangkan lainnya, adalah “auditory dissociation” 

(disosiasi pendengaran) yaitu bunyi dapat didengar dan dikenali tetapi tidak mampu 

untuk diartikan secara keseluruhan.  



292 

Aplikasi Gerak Irama dalam Pembelajaran Anak dengan Kebutuhan Khusus – Bandi Delphie 

Pada persepsi visual (visual perception): Kekurangan kemungkinan terjadi 

dalam kemampuan-kemampuan persepsi visual seperti berikut. 

(1) Klosur visual (visual closure): Pola melengkapi, mekanisme tanggung jawab untuk 

melengkapi secara otomatis terhadap simbol-simbol visual yang sudah dikenal 

(contohnya, melihat bagian yang tak lengkap suatu gambar dan tahu bagaimana 

bentuk keseluruhan dari gambar tersebut). Diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggambarkan keseluruhan hanya dengan melihat sebagian dari bentuk 

keseluruhan.  Latihan klosur visual sangat berguna bagi anak-anak yang mempunyai 

kesulitan dalam menghubungkan bagian-bagian tertentu yang merupakan suatu 

bagian utuh secara menyeluruh (Kelly & Vergasan, 1978:142) 

(2) Membedakan secara visual (visual discrimination): kemampuan untuk mengetahui 

perbedaan antara benda-benda yang bentuknya sama, surat-surat, atau kata-kata 

(seperti huruf “b” dan “d” dapat ditangkap berbeda oleh anak). 

(3) Membedakan bentuk secara visual (visual form discrimination):  Kemampuan untuk 

dapat membedakan adanya perbedaan antara bentuk auditori masa kini (contohnya, 

dapat membedakan antara segi tiga dan bentuk gambar intan pada sebuah kartu-

gambar).  

(4) Mengubungkan figur dasar secara visual (visual figure-ground relationship): Mampu 

mengidentifikasi satu bentuk figur seseorang (misalnya: gadis) dari gambar yang 

memunculkan tiga figure yang sama. 

(5) Persepsi terhadap ukuran (size perception): kemampuan untuk merasakan secara tepat 

tentang ukuran suatu benda dengan kemampuan visual. 
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(6) Perspesi mengenai jarak dan kedalamannya (depth and distance perception):  

Kemampuan terhadap persepsi ukuran: panjang, kedalaman, dan jarak dari berbagai 

benda dan mampu melihat benda-benda yang bergerak. 

(7) Mengenali suatu benda (object recognition): kemampuan untuk mengintegrasikan 

rangsang visual ke dalam bentuk secara keseluruhan.  

Pada persepsi taktil (tactile perception): kemampuan persepsi taktil yang 

utama adalah membedakan hanya dengan meraba, kemampuan untuk mengenal 

benda-benda yang dikenal, atau tekstur dan lokasi dari anggota badan yang dapat 

disentuh oleh seseorang.  Termasuk ke dalam taktil adalah:  

(a) taktil agnosia (astereognosis), yaitu ketidakmampuan untuk mengenal benda-benda 

yang telah dikenal sebelumnya melalui sentuhan,  

(b) agnosia jari-jari (finger agnosia), yaitu ketidakmampuan untuk mengenali suatu objek 

melalui jari-jemarinya tanpa melihat terlebih dahulu,  

(c) tactile defensiveness, yaitu ketidaktepatan, tanggapan yang bersifat berlebihan 

terhadap masukan taktual, dimungkinkan tanggapannya terlalu negatif untuk dapat 

diraba atau menghindari kontak dengan permukaan yang dapat dipakai sebagai 

masukan taktual yang kuat, seperti bahan-bahan untuk permadani dan sikat.  

Kesulitan terhadap Kesadaran Tubuh  (body awareness difficulties) 

Kesadaran terhadap tubuh didefinisikan “sebagai konsep dan pemahaman 

bahwa adanya saling keterhubungan yang erat antara tubuh seseorang dengan 

lingkungannya selama proses perubahan perilaku “.  Faktor-faktor yang terlibat dalam 

perkembangan kesadaran terhadap tubuh termasuk kinesthesia (mengenali orientasi 

terhadap bagian-bagian tubuh yang berbeda dengan saling menaruh respek antara satu 
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dengan lainnya, seperti halnya yang terjadi pada tingkat gerak dari bagian-bagian tubuh 

yang berbeda tersebut), dan asimilasi masukan sensori-ruang depan (vestibular) dan 

perlengkapan visual.  Kesulitan-kesulitan terhadap kesadaran tubuh dimungkinkan terjadi 

dalam wilayah keterampilan-gerak, sebagai berikut. 

a. Orientasi ruang (spatial orientation), yaitu pemahaman terhadap ruang sekitar diri 

seseorang berkaitan dengan jarak, arah, dan posisi. 

b. Secara kesamping (laterality), mengetahui yang mana sisi kiri atau kanan dari tubuh. 

c. Secara tegak lurus (vertically), konsep tentang arah ke atas dan ke bawah.  

d. Terhadap kesan tubuh (body image). Konsep pemahaman bagian-bagian tubuh.  

e. Berkaitan dengan garis tengah tubuh (midline body), konsep tentang garis tengah 

tubuh secara tegak lurus dari tubuh manusia yang memisahkan tubuh ke dalam dua 

sisi yang sama. 

Permasalahan yang sering dijumpai dalam pemahaman tubuh termasuk (a) 

kelainan tubuh untuk melakukan orientasi dan ketidakmampuan untuk mengenal bagian-

bagian tubuh (autotopegnosis), dan (b) ketidakmampuan untuk mengenali jari-jemari 

selama dilakukan tes lokalisasi jari-jemari (finger agnosia).  

Kelainan Kegiatan-Gerak (disorder of motor activity)  

Kelainan gerak seringkali dapat diamati pada anak-anak dengan hendaya 

kesulitan belajar.  Hal itu dimungkinkan karena masalah gerak dan kesulitan belajar 

mempunyai etiologi yang sama (Myeres & Hammill, 1976 dalam Geddes, D., 1981:116).  

Kelainan gerak dapat diamati melalui: (1) kegiatan saat mempertahankan 

keseimbangan dan bentuk tubuh (balance and postural mainbtenance), yaitu dalam 

kesulitan untuk duduk, berdiri, mempertahankan postur dan keseimbangan khusus; (2) 
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gerak dasar dan gerak lokomotor (locomotion and basic movement), kekurangan terjadi 

pada keterampilan untuk berjalan, berlari, memanjat, mekanisasi tubuh, melompat, 

meloncat-loncat, dan pola-pola gerak tubuh secara gross-motor.   

Termasuk tipe-tipe umum kelainan gerak adalah: (1) hyperactivity 

(hyperkinethesis): mobilitas yang resah, tidak menentu, secara serampangan, dan 

mobilitas yang berlebihan; (2) hypoactivity (hypokinethesis): pendiam, tidak aktif, dan 

kegiatan geraknya kurang cukup; (3) clumsiness: kesulitan dalam mengontrol gerak 

dengan adanya ketidakserasian dan ketidakefisien perilaku gerak dalam bentuk kekakuan 

secara pisik dan tidak ada koordinasi gerak; (4) apraxia (dyspraxia): ketidakmampuan 

untuk berinisiatif atau melakukan gerak dalam pola-pola gerak yang rumit, seperti 

serangkaian tugas gerak untuk melakukan loncatan; (5) ketekunan (perseveration): secara 

otomatis dan sering kali secara suka rela untuk menindaklanjuti perilaku yang dapat 

diamati sewaktu melakukan kegiatan berbicara, menulis, membaca secara oral, 

menggambar dan melukis; (6) adiadochokinesia: ketidakmampuan untuk melakukan 

gerak alternatif dan gerak-cepat.  

Kesulitan dalam keterampilan psikomotor sangat erat hubungannya dengan 

ketidakberfungsian persepsi khusus, sebagai berikut. 

(1) Respon psikomotor yang lemah terhadap petunjuk yang diperoleh melalui 

pendengaran berupa perbedaan suara dengan kegiatan yang berbeda, seperti kata-kata 

“talk” dan “walk” dalam bahasa Inggris, “jalan” dengan “jualan” dalam bahasa 

Indonesia. 

(2) Respon psikomotor terhadap persepsi visual yang lemah.  Kemampuan persepsi 

visual yang spesifik penyebab adanya respon psikomotor terhadap persepsi visual 
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yang lemah, dapat menyebabkan seseorang tidak mampu membedakan bola putih 

yang dilambungkan di udara dengan latar belakang awan sehingga yang bersangkutan 

tidak dapat menangkap bola putih dengan baik.  

(3) Rendahnya respon psikomotor terhadap persepsi taktil.  Ketidaktepatan respon 

psikomotor terhadap ciri-ciri khusus taktil menjadi penyebab kesalahan membedakan 

benda-benda dengan cara taktil.  Contohnya, seorang anak tidak mampu membedakan 

dua nikel dalam kumpulannya dengan dua perempat nikel yang ada di atas meja.  

Kesulitan berikutnya adalah dalam memanipulasi, berkaitan dengan:  

(1) Ketidaktepatan dalam keterampilan fine-motor tangan saat digunakan untuk 

memanipulasi-gerak.  Misalnya, koordinasi tubuh dengan mata saat memegang 

sesuatu benda (pinsil, crayon) secara tepat. 

(2) Kekurangan tingkat atensi menyebabkan daya atensi yang kurang atau atensi yang 

berlebihan.  Atensi yang tepat merupakan pra-syarat motivasi yang sangat diperlukan 

dan pencapaian prestasi yang berhasil.  Ada dua tingkat atensi yang kurang tepat, 

yaitu (a) atensi yang kurang cukup, yaitu ketidakmampuan untuk menggambarkan 

ekstra rangsangan, sering disebut dengan istilah “kekacauan pikiran” (distractibility), 

pemahaman yang berlebihan (hyperawareness), lekas marah secara berlebihan 

(hyperirritability) atau waktu atensi yang pendek; dan (b) atensi yang berlebihan, 

ketidaknormalan perasaan yang mendalam saat atensi terhadap perincian-perincian 

yang dianggap tidak penting saat munculnya kejadian-kejadian yang tidak perlu;  

(3) Kestabilan emosi, sering diiringi dengan kesulitan belajar sebagai akibat adanya 

hendaya gerak, dan frustasi disebabkan karena kegagalan dalam melakukan kontak 
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hubungan dengan orang lain.  Dampak dari itu seorang anak akan mempunyai 

persepsi-sosial yang tidak pada tempatnya;  

(4) Kesulitan dalam memori berupa jangka pendek dan jangka panjang.  Kesulitan 

memori ini bisa terjadi saat asimilasi, penyimpanan dan/atau pencarian informasi.  

Kesulitan itu berkaitan dengan kemampuan taktual, visual, pendengaran dan sistem 

belajar.  Misalnya, seorang anak tidak mampu menghubungkan secara tepat antara 

ingatan pendengaran terhadap kata yang pernah ia dengar dengan kata yang sama saat 

ia mendengarkan dalam waktu berikutnya, sehingga yang bersangkutan mempunyai 

hendaya ingatan visual;  

(5) Kesulitan dalam melakukan simbolisasi, baik secara verbal maupun dalam proses 

simbolis verbal.  Kesulitan simbolisasi terdiri atas: (a) simbolisasi penerimaan 

pendengaran (receptive-auditory simbolization).  Anak tidak memahami kata-kata 

dalam pembicaraan atau kebingungan terhadap perintah-perintah verbal.  Contohnya, 

echolalia; (b) Simbolisasi daya tangkap visual (receptive-visual symbolization). 

Contohnya, daya ingat visual terhadap pola-pola kata dan tulisan (strephosymbolia), 

dan ketidaktepatan antara masukan visual berupa kata-kata tertulis dengan kesan 

pendengaran terhadap huruf-huruf (dislexia visual). Misalnya pada huruf: o, e, c, b, p, 

d, h, dan n atau pada kata “pot” dibacanya “top”; (c) Simbolisasi ucapan yang bersifat 

pernyataan perasaan (expressive-oral symbolization).  Anak tidak mampu 

mengartikan ucapan mengenai suatu benda atau fungsi-fungsinya, karena tidak 

memahami tentang kalimat (syntax) dan ekspresi ide-ide secara ucapan; (d) 

Simbolisasi-gerak yang menyatakan perasaan (expressive-motor symbolization).  

Anak tidak mampu mengekspresikan dirinya melalui berbicara, menulis, atau melalui 
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ekspresi gerak-tubuh/ gerak-mimik muka (dysgraphia, yaitu ketidakmampuan 

mengekspresikan pikirannya melalui tulisan, surat dengan tendensi sering 

menghilangkan kata/tulisan yang tidak benar). 

(6) Kesulitan dalam kemampuan untuk mengkategorikan dan melakukan perbedaan-

perbedaan klasifikasi.  Misalnya, perbedaan tingkat perkembangan terhadap konsep 

ke arah konkret (seperti, apel dan jeruk kedua-duanya berbentuk bulat), 

ketidakmampuan membedakan keberfungsian (bahwa apel dan jeruk kedua-duanya 

dapat dimakan), dan melakukan abstraksi (seperti, apel dan jeruk adalah buah-

buahan).  

 

2. Perspektif Teori  

Beberapa teori sebagai kerangka dasar untuk mengevaluasi dan mengajar anak 

dengan hendaya kesulitan belajar dan implikasinya, adalah teori-teori yang mencakup 

pendangan terhadap perspektif perkembangan kedewasaan, proses secara psikologis, 

penguasaan kemampuan akademik, dan pendekatan-pendekatan kognitif.  Memahami 

sebuah teori sebagai landasan pengetahuan terhadap hendaya kesulitan belajar merupakan 

dasar yang sangat diperlukan dalam upaya memahami dan menginterpretasikan berbagai 

cabang ilmu.  Selain itu, dapat juga membantu para pendidik untuk menyeleksi dan 

mengevaluasi terhadap hal-hal yang sangat membingungkan dalam penggunaan dan 

pengaplikasian suatu media baru, teknik-teknik, instrumen elektronik, dan metode.  

Tujuan suatu teori adalah untuk menyajikan bentuk, hubungan, dan arti tentang 

apa yang diamati dalam kenyataan yang sebenarnya.  Teori juga merupakan tuntunan 

praktis dalam kegiatan, menciptakan katalisator untuk penelitian lanjutan, membangun 
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teori baru dan mengklarifikasi, serta membentuk proses berfikir.  Maka peran suatu teori 

adalah menyajikan kerangka dasar kreatif guna melakukan penyesuaian dari hendaya 

kesulitan perilaku.  Secara umum, teori-teori merupakan lanjutan dari lapangan (dalam 

hal ini adalah sekolah) untuk memahami dan membantu guru khusus untuk mempelajari 

aplikasi secara signifikan, khususnya di sekolah-sekolah luar biasa dan sekolah reguler 

yang menerapkan sistem pembelajaran inklusif.   

Pandangan lebih jauh terhadap suatu hendaya kesulitan belajar (learning 

disablity) dibentuk oleh adanya konsep-konsep perkembangan psikologi, berdasarkan 

analisis cara berfikir anak melalui penelitian dan perkembangan secara bertahap berkaitan 

dengan kemampuan kognitifnya.  Dalam pandangan perkembangan anak dinyatakan 

bahwa kemampuan gerak-maju secara normal terjadi dalam suatu kondisi-kondisi yang 

cocok.  Oleh karena itu memahami suatu perkembangan kemajuan dan perkembangan 

kognitif anak secara normal dapat dijadikan landasan perbandingan guna memahami 

permasalahan anak yang mempunyai hambatan-hambatan belajar yang dikenal dengan 

istilah anak dengan hendaya kesulitan belajar. 

Berdasarkan konsep keterlambatan kematangan diri ditinjau dari aspek 

perkembangan neurologis, seorang anak mempunyai tingkat perkembangan sesuai 

dengan faktor-faktor perkembangan kemanusiaan yang berbeda-beda, termasuk di 

dalamnya adalah fungsi kognitif (Bender, 1957 dalam Lerner, J. 1985:168).  Seorang 

anak yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian diantara berbagai kemampuan tidak 

semata-mata disebabkan oleh adanya ketidakberfungsian sistem syaraf pusat atau adanya 

cedera pada otak, agaknya ketidaksesuaian itu dapat juga menunjukkan adanya berbagai 

kemampuan yang mengacu ke pada  kematangan pada tingkat yang berbeda, sehingga 
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hipotesis terhadap anak dengan hendaya kesulitan belajar tidak berbeda dengan hipotosis 

terhadap anak-anak lain tanpa adanya ketidakberfungsian dari sistem syaraf pusat. 

Konsep tentang kelambatan kematangan diri, menunjukkan bahwa beberapa 

hendaya kesulitan belajar yang muncul pada diri seorang anak dapat saja terjadi 

disebabkan oleh adanya perilaku-perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya. Perilaku 

masyarakat tersebut dapat menjadi suatu “tekanan” pada diri seorang anak sebelum anak 

tersebut siap menghadapi kegiatan pencapaian prestasi akademiknya.  Hal ini dibuktikan 

oleh suatu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap 177 siswa-siswa 

dengan hendaya kesultan belajar (learning disability) dalam kelas-kelas khusus.  

Hasilnya menunjukkan bahwa mereka secara signifikan menunjukkan adanya 

“perkembangan yang lambat” dalam pencapaian prestasi akademiknya (Koppitz, 1972-

1973 dalam Lerner, J., 1985:168).  Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya 

ketidakberkembangan dan sangat rendahnya pengintegrasian diri mereka, sehingga 

mereka membutuhkan waktu-belajar yang lebih banyak dalam upaya untuk melakukan 

kompensasi diri terhadap kelambatan dalam perkembangan neurologisnya.  Pada 

umumnya mereka membutuhkan waktu sekitar dua tahun atau lebih untuk menyelesaikan 

pendidikan yang diterima di sekolah dibandingkan dengan siswa lain.  Menurut Koppitz, 

apabila anak dengan hendaya kesulitan belajar diberikan waktu tambahan yang cukup 

dan dilakukan bantuan-bantuan dalam pembelajaran pada umumnya anak bersangkutan 

dapat menyelesaikan prestasi akademiknya dengan baik.   

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sovern Hagin (1966) terhadap anak-anak 

dengan hendaya kesulitan belajar yang ada di klinik Bellevue Hospital Hygiene  

menunjukkan bahwa anak remaja dengan hendaya kesulitan belajar usia 17 hingga 24 
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tahun tidak menunjukkan adanya hambatan dalam orientasi terhadap simbol-simbol, 

membedakan berdasarkan pendengaran, atau membedakan antara sisi kiri/ kanan.   

Beberapa anak dengan hendaya kesulitan belajar tersebut, tidak mempunyai hambatan 

belajar lagi setelah melalui suatu proses perkembangan-dirinya.  Pada anak-anak dengan 

hendaya kesulitan belajar di usia taman kanak-kanak  diprediksi mempunyai kelemahan 

dalam membaca, dan meng-eja huruf.  Selanjutnya, penelitian dari deHirsch, Jansky dan 

Langford (1966) telah membuktikan bahwa teori tentang keterlambatan kematangan diri 

anak merupakan faktor yang sangat penting saat memperkirakan tingkat pencapaian 

kemampuan membaca (dalam Lerner, J., 1985:168). 

Tingkat perkembangan kedewasaan anak dari Piaget menyatakan bahwa 

perkembangan kognitif terjadi dalam serangkaian tingkatan yang tetap dan dalam 

keadaan saling ketergantungan.  Setiap tingkatan, anak hanya mampu belajar pada tugas-

tugas kognitif tertentu (Piaget, 1970 dalam Lerner, J., 1985:169).  Kemampuan berfikir 

dan belajar anak akan berubah sesuai umurnya.  Dengan kata lain,  bahwa kemampuan 

berfikir dan belajar anak dicapai melalui serangkaian perkembangan pada tingkat 

perkembangan kedewasaannya.  Selama belajar akan terjadi tingkatan-tingkatan 

perkembangan fungsi kemampuan dalam kuantitas, kualitas, kedalaman, dan keluasan 

belajar. 

Tingkat perkembangan anak berdasarkan teori Piaget (1970, dalam Lerner, J., 

1981:169-171) secara sistematis menunjukkan tingkatan-tingkatan sebagai berikut. 

1. Periode pertama disebut dengan periode sensorimotor (sensorimotor period) terjadi 

dalam usia satu hingga dua tahun.  Selama masa ini anak belajar melalui indera dan 

gerak serta melakukan interaksi dengan lingkungan secara fisik.  Pada masa ini 
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melalui cara memindahkan, menyentuh, memukul, menggigit dan memanipulasi 

benda-benda secara fisik, anak mulai mempelajari tentang ruang, waktu, lokasi, 

ketetapan dan sebab-akibat.  Pada anak dengan hendaya kesulitan belajar, 

perkembangan gerak difokuskan pada gerak-sensori (sensory-motor) dan gerak 

persepsi (perceptual motor).  Misalnya, dalam gerak keseimbangan,    seorang anak 

dengan hendaya kesulitan belajar akan terlihat ketidakmampuan melakukan koreksi 

terhadap posisi tubuh dan hubungan tubuhnya dengan gaya berat.  Umumnya, anak 

dengan hendaya kesulitan belajar tidak mampu melakukan koordinasi gerak dalam 

kegiatan-kegiatan yang menggunakan gross-motor (gerak dengan meenggunakan 

otot-otot besar).  Dalam koordinasi gerak yang menggunakan fine motor (gerak 

dengan menggunakan otot-otot halus), anak dengan hendaya kesulitan belajar kurang 

memahami kemampuan tubuh sendiri, tidak tahu arah, merasa bingung untuk 

melakukan gerak secara menyamping (lerner, J., 1985:266).  

2. Periode kedua disebut dengan periode pre-operasional (preoperational period), terjadi 

pada usia dua hingga tujuh tahun.  Pada masa ini anak mulai melakukan 

pertimbangan-pertimbangan intuisi tentang hubungan-hubungan antar objek dan 

berfikir tentang simbol-simbol.  Bahasa menjadi hal yang amat penting, karena anak 

mulai belajar menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan dunia nyata 

(concrete world).  Anak mulai mempelajari lambang dan sifat objek yang ada di 

sekitar dirinya. 

Daya berfikir anak didominasi oleh pemikiran yang berkaitan dengan 

persepsi, khususnya dimensi ruang dan waktu.  Dalam menghadapi benda-benda 

secara simbolik, anak memerlukan pengamatan-pengamatan terhadap waktu dan 
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ruang serta hubungan antara keduanya terhadap objek dan kejadian-kejadian yang 

ada.  Untuk kepentingan ini, program-program berkaitan dengan pengembangan 

kemampuan konsep dan kognitif banyak dilakukan sebagai upaya pendekatan 

pendidikan terhadap anak dengan hendaya kesulitan belajar.  Pendekatan pendidikan 

tersebut dilakukan melalui upaya pengaplikasian teori-teori tentang gerak-persepsi. 

Persepsi merupakan keterampilan yang perlu dipelajari oleh anak dengan 

hendaya kesulitan belajar.  Dalam proses belajar seharusnya kegiatannya dapat 

diarahkan ke pada dampak langsung dari adanya fasilitas-fasilitas berkaitan dengan 

persepsi.  Beberapa bentuk persepsi yang mempunyai implikasi dalam pembelajaran 

terhadap anak dengan hendaya kesulitan belajar antara lain konsep-konsep persepsi 

berkaitan dengan pengandaian, persepsi bagian-bagian dan keseluruhan, persepsi 

pendengaran, persepsi yang berkaitan dengan indera-raba, persepsi pengandaian-

silang, persepsi bentuk dan arah, dan persepsi sosial.  

3. Periode ketiga disebut dengan periode operasi konkret (concrete operation).  Periode 

ini terjadi pada usia tujuh hingga sembilan tahun.  Pada masa ini anak mulai mampu 

berfikir melalui hubungan (relationship), merasakan konsekuensi dari tindakan-

tindakan, dan melakukan pengelompokkan yang sungguh-sungguh ada berdasarkan 

cara-cara logis.  Anak mulai mampu melakukan sistimatisasi dan pengorganisasian 

cara berfikirnya.  Pemikiran-pemikiran mereka dibentuk melalui pengalaman-

pengalaman sebelumnya dan tergantung pada objek-objek konkret dengan cara 

memanipulasi atau memahami sesuatu melalui panca inderanya. 

4. Periode keempat adalah periode operasi-nyata (formal operations).  Periode ini terjadi 

dimulai pada usia 11 tahun dan menggambarkan adanya perubahan besar dalam 
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proses berfikir.  Dalam periode operasi nyata ini berfikir mengarahkan pengamatan-

pengamatan langsung, tidak seperti periode-periode sebelumnya yakni pengamatan-

pengamatan mengarahkan cara berfikir.  Anak mulai mempunyai kapasitas kerja 

dengan abstraksi, teori-teori, dan hubungan antar objek secara logis tanpa mengacu 

terlebih dahulu ke pada hal yang konkret.  Lebih lanjut, periode operasi-nyata 

menyediakan orientasi secara menyamaratakan ke arah kegiatan yang bersifat 

pemecahan masalah.  

Menurut Piaget, transisi dari satu tingkat ke tingkat berikutnya melibatkan 

kedewasaan.  Tingkatan-tingkatannya bersifat berurutan dan berjenjang, dan   hal yang 

esensial adalah anak diberikan kesempatan untuk memantapkan perilakunya dan 

memikirkan tentang apa yang ada dalam setiap tingkatan.  Di sisi lain, kurikulum sekolah 

seringkali memerlukan pengkonseptualisasian terhadap perkembangan anak dan 

perkembangan logikanya dengan memberikan kesempatan yang cukup untuk mencapai 

pemahaman pada tingkat-tingkat sebelumnya (Lerner, J., 1985:171).  

Implikasi dari teori perkembangan kedewasaan terhadap anak dengan hendaya 

kesulitan belajar sangat signifikan, khususnya dalam memahami dan saat belajar tentang 

“keberadaan-kelainannya”.  Teori ini menyatakan bahwa kemampuan kognitif anak 

selalu berbeda secara kualitatif dan perkembangannya akan selalu berurutan yang tidak 

dapat berubah, sehingga perubahan cara berfikir akan terjadi secara terus-menerus.  Maka 

sekolah hendaknya dapat menyusun suatu pola pembelajaran berdasarkan pengalaman-

pengalaman belajar anak guna mencapai pembentukan perkembangan pertumbuhan 

secara alamiah yang lebih menitikberatkan pada landasan berfikir dan adanya kesiapan 

untuk belajar (readiness) dari anak bersangkutan.  Misalnya kesiapan untuk berjalan akan 
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memerlukan tingkatan perkembangan gabungan dari sistem neurologis, kekuatan otot 

yang memadai, dan perkembangan fungsi motorik.  Jadi, bagi anak dengan hendaya 

kesulitan belajar memerlukan perhatian yang lebih khusus dari guru-kelasnya.  Perhatian 

secara khusus oleh guru terutama dalam membantu perkembangan anak bersangkutan 

melalui pemberian latihan-latihan berkaitan dengan kemampuan kesiapan belajar sebagai 

pra-syarat untuk melakukan langkah-langkah belajar berikutnya.  Bagi anak dengan 

hendaya kesulitan belajar (learning disability) yang belum siap dalam mempelajari suatu 

mata pelajaran tertentu, terlebih dahulu dilakukan suatu evaluasi yang sensitif dan pola 

pembelajaran yang bersifat klinis. 

Pembelajaran klinis (clinical teaching), merupakan proses asesmen-

pembelajaran dalam bentuk khusus guna membantu siswa-siswa yang mempunyai 

hambatan-hambatan belajar.  Tujuan dari pembelajaran yang bersifat klinis adalah untuk 

menyesuaikan pengalaman-pengalaman belajar siswa yang bersangkutan terhadap 

kebutuhan unik dari siswa dengan hendaya kesulitan belajar.  Melalui  asesmen dan  

analisis terhadap masalah belajar anak yang bersifat khusus,  maka hasil-hasilnya dapat 

dijadikan informasi penting dalam penyusunan program pembelajaran klinis oleh guru-

khusus.   

Asesmen tidak berhenti ketika prosedur treatmen-khusus dimulai, karena dalam 

kenyataannya esensi pembelajaran klinis merupakan kegiatan asesmen dan pembelajaran 

secara terus-menerus serta saling berkaitan.  Guru khusus memodifikasi pembelajaran 

sebagai bentuk nyata untuk memenuhi “kebutuhan” baru, sehingga beberapa intervensi 

yang berbeda dapat dipergunakan dalam pembelajaran klinis.  Guru khusus bagi 

pembelajaran klinis merupakan seorang yang selalu memperhatikan, mengawasi, dan 
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mengamati anak terhadap apa yang telah dilakukan oleh seorang anak dalam kegiatan 

belajar di sekolah.  Mengamati bentuk-bentuk kesalahan siswa adalah suatu kegiatan 

yang amat penting untuk pencapaian keberhasilan belajar siswa yang bersangkutan.  Dari 

kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa bersangkutan dapat dijadikan petunjuk 

mengenai sampai sejauhmana tingkat perkembangan siswa, cara berfikir, pokok-pokok 

yang mendasari sistem bahasa siswa, dan cara belajar siswa.  Sebagai contoh, seorang 

guru-khusus yang memperhatikan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat siswanya saat 

membaca buku bacaan, merupakan petunjuk yang sangat berharga bagi pembinaan proses 

mental siswa.  Petunjuk tersebut merupakan landasan pokok dalam membina kemampuan 

membaca siswa bersangkutan.  Kesalahan-kesalahan siswa yang muncul saat membaca, 

merupakan suatu “perilaku terbuka” (overt behavior) dari siswa bersangkutan dan dapat 

menjadi aspek ungkapan dalam proses intelektual yang akan dianalisis oleh guru-khusus  

(Goodman & Gollasch, 1980-1981 dalam Lerner, 1985:100).   

Pembelajaran klinis dapat juga dipakai sebagai tinjauan terhadap suatu proses 

alternatif dalam bentuk: mengajar – tes – mengajar – tes, kedudukan guru dalam kegiatan 

ini adalah sebagai pengajar dan penguji.  Sebagai contoh dapat dilihat kasus di bawah ini. 

Andi seorang siswa kelas tiga sekolah dasar, membaca kalimat: “Saya telah 

melihat orang batuk” yang sebetulnya bacaan tersebut berbunyi: “Saya telah 

melihat orang botak”.  Guru-khusus dapat menyimpulkan bahwa Andi 

mempunyai kesalahan baca yang perlu diperbaiki, dan memperkirakan apa 

yang menjadi sebab siswa bersangkutan salah baca.  Pembelajaran-klinis yang 

akan diterapkan terhadap siswa bersangkutan akan tergantung pada hasil 

analisis-kesalahan.  Hasil analisis guru terhadap kesalahan baca siswa tersebut 

berkaitan dengan apakah kesalahan tersebut disebabkan oleh adanya 

kesalahan-kesalahan persepsi-visual, kosa kata yang terlihat tidak tepat, 

rendahnya daya ingat siswa bersangkutan, kelangkaan keterampilan untuk 

melihat kata-kata, atau karena tidak memahami suatu teks bacaan. 
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Proses lengkap dari pembelajaran-klinis merupakan siklus yang terdiri atas: (1) 

diagnosis (dalam hal ini melakukan asesmen), (2) perencanaan pembelajaran, (3) 

implementasi, (4) evaluasi sebagai arahan untuk melakukan, (5) modifikasi diagnosis.  

Selanjutnya kembali ke pada siklus semula, dan seterusnya.   Dalam pembelajaran-klinis, 

sistem ekologis (ecological system) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap belajar-

siswa.  Sistem ekologis disini adalah suatu interaksi diantara individu siswa dengan 

berbagai bentuk lingkungan dimana siswa yang bersangkutan hidup dan tumbuh.  

Misalnya, lingkungan yang ada di sekitar rumah, kelompok sosial tertentu, dan 

lingkungan budaya lokal yang kesemuanya dapat mempengaruhi tingkat kemampuan 

belajar siswa. 

Sistem ekologis yang baik sangat membantu secara positif terhadap kemajuan 

siswa disamping itu dapat membantu siswa untuk memahami suatu mata-pelajaran 

tertentu.  Oleh karena itu guru-kelas harus lebih sensitif terhadap pengaruh-pengaruh 

sistem ekologis terhadap cara belajar, sikap, dan tingkat kemajuan siswanya.  Menurut 

Barsch (1965 dalam Lerner, 1985:107), faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

dapat disesuaikan-kembali dalam proses kegiatan pembelajaran klinis oleh guru-khusus 

(dalam hal ini biasanya dilakukan oleh guru-kelas).  Faktor-faktor tersebut adalah: ruang, 

waktu, keserba-ragaman tugas-tugas, tingkat kesulitan yang dihadapi siswa, bahasa, dan 

hubungan yang baik antara pribadi siswa dengan guru.  

 

3. Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran terhadap anak dengan hendaya kesulitan belajar berfokus 

pada cara menyajikan kegiatan-kegiatan yang dapat mewakili keterampilan gerak dan 
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fungsi persepsi (terutama visual, pendengaran, dan kesadaran terhadap tubuh).  Dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerja otot-otot 

besar (gross-motor) diusahakan dapat melibatkan seluruh otot-tubuh dan kemampuan 

untuk bergerak dari berbagai anggota tubuh, seperti pengaruh daya bobot, gerak 

menyamping, dan gerak yang menyadari akan adanya garis-tengah tubuh.  Tujuan dari 

kegiatan gerak semacam itu adalah untuk pengembangan secara bertahap terhadap 

efektivitas gerak-tubuh sehingga dapat meningkatkan panca-indera siswa berkaitan 

dengan orientasi-ruang, dan kesadaran tubuh.  Kegiatan-kegiatan itu menyangkut 

kegiatan keseimbangan seperti berjalan di atas balok keseimbangan (balance beam), dan 

kegiatan-kegiatan gerak gross-motor lainnya seperti berjalan, menangkap dan melempar, 

serta koordinasi gerak-mata.  

Kegiatan latihan-latihan berkaitan dengan kemampuan persepsi hendaknya 

bertujuan untuk mencapai prestasi akademik terutama sekali dalam membaca.  Terdapat 

lima fungsi persepsi-visual sebagai bagian dari bentuk yang esensial dalam meningkatkan 

kemampuan persepsi-visual, yaitu: (1) koordinasi gerak-visual, (2) persepsi terhadap 

bentuk dasar tubuh, (3) persepsi-kekonstanan, (4) persepsi-posisi dalam suatu ruangan, 

(5) persepsi terhadap hubungan antar ruang (Frostig, 1968 dalam Lerner, 1985:299).   

Dalam latihan-latihan persepsi-membedakan terdapat tiga gugus tugas yang 

sumbangannya sangat tinggi dalam: (1) kemampuan untuk membaca huruf dan angka, (2) 

kemampuan untuk menirukan pola-pola yang berbentuk geometri, dan (3) kemampuan 

untuk menjodohkan kata-kata.  Keterampilan persepsi-membedakan yang diterapkan 

melalui pemberian tugas-tugas dalam latihan keterampilan persepsi-visual dapat 

meningkatkan kemampuan membaca  (Barret, 1965 dalam Lerner, 1985:299). 
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Beberapa contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persepsi-visual antara lain 

latihan keterampilan menggunakan media:  teka-teki (puzzle), menyusun bagian-

perbagian, menyusun balok-balok, menemukan sub-bagian dari suatu bentuk yang hilang 

dalam gambar, mengklasifikasikan bentuk-bentuk/ ukuran/ warna terhadap bentuk 

bangun geometri, permainan domino, bermain kartu, menemukan bagian-bagian yang 

dihilangkan, persepsi-visual terhadap kata-kata (seperti permainan menjodohkan huruf-

huruf, mengelompokkan kata-kata, menggambarkan bentuk bangun geometri yang sesuai 

dengan huruf). 

Berkaitan dengan persepsi-pendengaran, kegiatan latihan sebaiknya ditujukan 

ke pada kegiatan-kegiatan yang lebih menititikberatkan ke pada keterampilan 

membangun kesiapan belajar (readiness), meliputi sensitivitas pendengaran, kesiapan-

menerima pembelajaran, membedakan pendengaran, memahami suara dalam sebuah 

kalimat, dan daya ingat melalui pendengaran.  Strategi pembelajaran yang disusun guru 

hendaknya diupayakan agar dapat meningkatkan kemampuan persepsi-pendengaran 

siswa.  Kegiatan-kegiatan yang sangat dianjurkan berkaitan dengan penggunaan strategi 

pembelajaran adalah kegiatan yang menggunakan latihan mendengarkan suara, mencatat 

bunyi-bunyian dari sumber-bunyi, mendengarkan bunyi-bunyi yang dibuat oleh guru, 

membedakan bunyi makanan yang dikunyah oleh mulut, membedakan bunyi-bunyi 

melalui guncangan-guncangan, dan membedakan suara dari sumber yang berbeda-beda. 

 

B. Aplikasi Gerak Irama dalam Pembelajaran 

Aplikasi gerak irama dalam pembelajaran terhadap siswa dengan hendaya 

kesulitan belajar lebih difokuskan ke pada peningkatan kemampuan gerak (keterampilan 



310 

Aplikasi Gerak Irama dalam Pembelajaran Anak dengan Kebutuhan Khusus – Bandi Delphie 

gerak dan pola-gerak) dan kemampuan persepsi siswa agar dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif dan perkembangan konseptual.  Dalam kenyataannya, siswa dengan 

hendaya kesulitan belajar mempunyai hambatan satu atau lebih dalam proses dasar 

pemahaman atau penggunaan bahasa lisan maupun bahasa tulis.  Sebagai contoh dalam 

hal ini adalah adanya hambatan dalam membaca, menulis, matematika, meng-eja huruf, 

mendengarkan, berfikir dan daya ingat, disamping adanya penyimpangan pada 

keterampilan perseptual, keterampilan gerak, atau juga pada aspek-aspek belajar lainnya.  

 Kekurangan dalam satu atau lebih dari komponen-komponen proses belajar 

berkaitan dengan perilaku psikomotor.  Seorang anak akan mempelajari secara selektif 

terhadap apa-apa yang telah diterima oleh sensori yang ada di otak yang memberikan 

informasi-masukan berkaitan dengan lingkungan kehidupannya.  Untuk memperoleh arti, 

stimulasi sensori tersebut harus dapat berproses sebagaimana mestinya, dapat 

berhubungan, dan menyatu dalam lapisan luar otak (cortex) untuk memperoleh gambaran  

informasi yang telah diperoleh sebelumnya.  Informasi yang diperoleh (merupakan 

kemampuan perseptual dan keterampilan berkaitan dengan pemahaman-tubuh) disimpan 

dalam otak untuk dapat digunakan pada masa yang akan datang setelah terjadinya respon.  

Respon psikomotor akan dimunculkan setelah adanya analisis.  Tipe dari respon itu dapat 

berupa bicara, menulis, meng-eja, isyarat-tubuh, ekspresi wajah, melakukan pola-pola 

gerakan,  atau keterampilan psikomotor khusus seperti memukul bola.  

1. Pendekatan yang Diperlukan 

Berdasarkan pengamatan para ahli, anak dengan hendaya kesulitan belajar 

mempunyai keterampilan gerak yang kaku, keseimbangan yang kurang baik, ketangkasan 

tangan yang sangat kurang, atau keterlambatan dalam mempelajari keterampilan gerak 
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(seperti dalam keterampilan: mengendarai sepeda, menangkap bola, menggunakan 

peralatan makan).  Anak dengan hendaya kesulitan belajar juga sering menunjukkan 

ketidakmampuan dalam koordinasi gerak dan mendapatkan gangguan persepsi berkaitan 

dengan masalah-masalah belajar.  Misalnya, (1) tulisan tangan yang jelek dapat saja 

diakibatkan oleh adanya masalah pada fine-motor berupa kesulitan dalam koordinasi 

gerak antara mata dan tangan, (2) kelainan berbicara dimungkinkan adanya hambatan 

gerak pada mekanisme alat-bicara (seperti kurangnya kemampuan kontrol terhadap gerak 

lidah atau bibir), (3) masalah kegiatan menjumlahkan angka seringkali berkaitan dengan 

adanya hambatan terhadap persepsi-ruang (Lerner, J., 1985:264). 

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut di atas, maka fokus pembelajaran 

terhadap anak dengan hendaya kesulitan belajar sebaiknya ditujukan ke pada pendekatan 

pembelajaran yang mampu meningkatkan gerak-sensori dan gerak-persepsi. Menurut 

Piaget (1936/ 1952) penekanan terhadap pembelajaran gerak-sensori sejak usia dini 

merupakan landasan untuk membangun perkembangan kognitif dan persepsi yang 

kompleks pada diri anak (dalam Lerner, J., 1985:265).  Dengan kata lain, pendekatan 

pembelajaran melalui peningkatan gerak-sensori dan gerak-persepsi akan mencakup 

konsep-konsep tentang kesegaran jasmani (physical fitness), olahraga (exercise) dan 

kegiatan-kegiatan gerak (gerak disini, diartikan sebagai keterampilan dan pola gerak 

dalam cakupan body movement atau gerak irama) yang merupakan elemen esensial untuk 

mencapai kesehatan diri dan meningkatkan kehidupan dan kerja bagi setiap individu, 

tidak terkecuali bagi anak dengan hendaya kesulitan belajar.  

Lebih lanjut, pendekatan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kognitif terhadap siswa dengan hendaya kesulitan belajar hendaknya 
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berfokus ke pada “bagaimana” (How) caranya belajar, bukan pada “apa” (What) yang 

dipelajari.  Umumnya, anak dengan hendaya kesulitan belajar tidak menggunakan strategi 

belajar dengan baik dan tidak tahu bagaimana cara belajar.  Peran guru-khusus sangat 

penting dalam upaya membantu saat menyusun kerangka kerja belajar setiap siswa yang 

mempunyai permasalahan dalam belajar.  Peran guru dalam hal ini adalah mengusahakan 

agar setiap siswa dapat memahami proses berfikir dan mengembangkan strategi-belajar 

yang telah diperolehnya.  Pemahaman terhadap proses berfikir diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan belajar siswa bersangkutan atau keterampilan akademiknya. 

Penguasaan keterampilan akademik bagi siswa dengan hendaya kesulitan 

belajar merupakan bentuk pendekatan pembelajaran kognitif yang lebih menekankan 

pada hasil analisis terhadap tugas-tugas akademik berkaitan dengan keterampilan mata 

pelajaran tertentu yang mengarah ke pada pencapaian tugas-tugasnya (Lerner, J., 

1985:192).  Tentu saja, teori-teori berkaitan dengan belajar merupakan kerangka-kerja 

yang esensial untuk dipahami oleh guru-kelas yang menangani siswa dengan hendaya 

kesulitan belajar dalam upaya membentuk perkembangan kemampuan belajar terhadap 

suatu mata pelajaran (khususnya membaca) pada diri siswa bersangkutan.   

Bagi siswa dengan hambatan membaca yang telah menerima intervensi 

pendidikan secara khusus seringkali menunjukkan adanya perkembangan yang sangat 

baik.  Intervensi ini diterima oleh siswa bersangkutan melalui pendekatan khusus.  

Pendekatan-pendekatan khusus yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan 

membaca pada umumnya melalui pembelajaran yang erat kaitannya dengan kegiatan 

untuk mengenali kata secara sepintas, keterampilan-keterampilan phonic, dan mengenali 

kata-akhir (Hewison, 1982 dalam Batsahaw & Perret, 1986:29).  Pendekatan semacam ini 
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dikenal dengan metode Orton-Gillingham yaitu penggunaan teknik: Visual – Kinesthetic 

– Tactile (VAKT) yang telah dimodifikasi dengan menggunakan multisensori, sintetik dan 

metode alfabetik.  

Pendekatan kedua, adalah pendekatan dengan menggunakan metode Fernald.  

Siswa mulai belajar membaca dengan cara menyeleksi kata yang ingin dipelajarinya, 

kemudian melakukan peng-ejaan, pengucapan bunyi, dan pembagian atas suku kata.  

Baru kemudian dilanjutkan dengan mempelajari kata, menuliskan dan menelusuri kata 

dengan jari-jarinya.  Setelah itu, siswa menuliskan kata yang ada dalam ingatannya, 

dilanjutkan dengan memasukkan kata tersebut ke dalam kotak yang telah berisikan kata-

kata baru.  Pada akhirnya barulah siswa menuliskan kalimat dan menceriterakan sebuah 

ceritera.  

Pendekatan pembelajaran untuk mata pelajaran membaca dan seni berbahasa 

model Gillingham dan Fernald berdasarkan atas orientasi secara psikoneurologis.  

Sejumlah materi dan kegiatan disusun berdasarkan atas hasil asesmen terhadap persepsi 

dan pemrosesan informasi dengan menggunakan tes baku semacam Illinois Tes of 

Psycholinguistic Abilities (ITPA), yaitu suatu tes yang disusun untuk mengukur 

pemahaman bahasa secara verbal dan non-verbal, atau dengan Direct Instructional 

System for Teaching and Remediation (DISTAR), yaitu suatu sistem pembelajaran yang 

disusun untuk mengajar keterampilan dasar dan konsep-konsep dalam membaca, 

menghitung angka, dan bahasa pada anak-anak dengan kebutuhan khusus tingkat sekolah 

dasar.  Model ini disusun berdasarkan atas analisa tugas (task analysis) dari 

keterampilan-keterampilan dasar dan penyajian bahan-bahan dalam suatu model 

pembelajaran secara langsung.  Kedua tes tersebut berisikan materi membaca dan bidang 
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lainnya berkaitan dengan prinsip-prinsip analisis perilaku (Wallace & McLuoghlin, 1979 

dalam Reynolds & Mann, 1987: 922).   

Pendekatan secara visual – kinesthetic – tactile serta model Fernald sangat 

sesuai bila diterapkan secara bersamaan dengan mengaplikasikan model pembelajaran 

dengan pola-gerak (motor patern) dan keterampilan gerak (motor skill).  Salah satu 

alasan adalah bahwa anak dengan hendaya kesulitan belajar mempunyai masalah dalam 

gerak-sensori dan gerak-persepsi (khususnya pada persepsi visual, pendengaran, dan 

keseimbangan) yang memerlukan latihan-latihan khusus berkaitan dengan peningkatan 

koordinasi gerak pada gross dan fine motor.   Lerner (1985:269) menyatakan bahwa 

tahap awal seseorang belajar mengenali lingkungan, yakni dengan mempelajari motor 

patern dan motor skill melalui respon gerakan otot dan perilaku gerak untuk melakukan 

interaksi dan mempelajari tentang kehidupan di lingkungan dirinya, atau dikenal lebih 

luas sebagai body movement atau gerak-irama. 

Melalui pendekatan ketiga yaitu dengan pengalaman bahasa, seorang guru 

memberikan kesempatan ke pada siswa untuk berceritera dan guru menuliskan kata-kata 

secara persis dengan apa yang diucapkan siswa.  Guru kemudian membacanya dan 

selanjutnya siswa membaca tulisan itu sampai dapat menguasai seluruh bacaan. 

Pendekatan keempat, adalah dengan menggunakan metode pemberian warna.  

Sekelompok kata atau kalimat diberikan warna yang khas, dan kombinasi huruf dipelajari 

dengan paduan warna.  Dan pendekatan kelima, adalah pendekatan secara neuropskilogis. 

Pendekatan secara neuropsikologis lebih menekankan pada penggunaan fungsi 

neurologis untuk membantu strategi pengembangan remedial (Hynd & Cohen, 1983 
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dalam Batshaw & Perret, 1986:292).  Penekanan khusus diidentifikasikan dalam testing 

secara neuropsikologis.  

2. Rancangan Pembelajaran  

Seperti yang telah diuraikan dalam konsep dasar anak dengan kesulitan belajar 

yang menyatakan bahwa anak dengan hendaya kesulitan belajar mempunyai hambatan 

pada faktor gerak, persepsi, dan keseimbangan.  Dampak dari hambatan-hamabatan itu, 

faktor perkembangan konseptual dan kognitif menjadi kurang berfungsi secara optimal.  

Guru-kelas atau guru-khusus sebaiknya perlu mewaspadai adanya kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa dengan hendaya kesulitan belajar sewaktu menyelesaikan 

tugas-tugas akademik di sekolah.  Artinya bahwa guru tidak boleh secara langsung 

membuat rancangan pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan belajar sebelum dilakukan 

observasi dan analisis secara sensitif terhadap kesalahan yang telah dibuat siswa 

bersangkutan.  Jika terjadi kesalahan-kesalahan pada hasil kerja siswa dengan hendaya 

kesulitan belajar, sebaiknya guru-kelas melakukan pembelajaran klinis terlebih dahulu.  

Pembelajaran klinis sangat diperlukan sebelum program kegiatan akademik suatu mata 

pelajaran tertentu diterapkan.    

Pembelajaran klinis mempunyai bentuk siklus tersendiri, yakni di awali dengan 

fase asesmen, guru melakukan diagnosis terhadap kesalahan-kesalahan yang telah 

dilakukan oleh siswa pada hasil-kerja suatu tugas akademik di sekolah.  Fase kedua, 

adalah fase perencanaan, setelah guru menganalisa kesalahan yang terjadi, guru 

menentukan hambatan dan bentuk kesulitan apa yang menyebabkan siswa melakukan 

kesalahan.  Berdasarkan jenis kesalahan tersebut guru membuat rancangan pembelajaran 

klinis berupa perencanaan pemberian tugas-tugas khusus dalam kegiatan belajar secara 
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tersendiri, dalam hal ini analisa tugas (task analysis) perlu diterapkan.  Pada fase ketiga, 

yaitu fase implementasi yaitu menerapkan rancangan pembelajaran klinis dalam bentuk 

analisa tugas terhadap siswa dengan hendaya kesulitan belajar, dilanjutkan dengan fase 

ke-empat yaitu fase evaluasi, dalam fase ini guru-kelas melakukan evaluasi terhadap 

prestasi belajar siswa bersangkutan.  Bila ternyata hasilnya belum optimal, maka fase 

kelima yakni fase modifikasi dari bentuk asesmen diterapkan guna membantu dan 

mengarahkan kemampuan kognitif melalui perkembangan konseptual yang telah dikuasai 

oleh siswa yang bersangkutan.  Fase-fase dalam putaran ini dapat berlangsung secara 

terus-menerus selama siswa dengan hendaya kesulitan belajar belum mencapai prestasi  

yang diinginkan berkaitan dengan kemampuan persepsi dan geraknya. 

Jika dianggap bahwa terjadi perkembangan yang nyata dari pembelajaran klinis 

tersebut di atas, maka guru-kelas dapat melanjutkan program pembelajaran yang 

mengaplikasikan gerak irama sebagai upaya untuk pencapaian perkembangan 

kedewasaan secara optimal. Tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum menyusun 

rancangan pembelajaran sebagai program aplikasi gerak irama dalam pembelajaran 

terhadap anak dengan hendaya kesulitan belajar, sebagai berikut.  

1. Melakukan skrining atau asesmen-awal dengan menggunakan instrumen Geddes 

Psychomotor Inventory profil I & II (GPI P.I & II) serta daftar cek kemampuan 

persepsi untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan perilaku psikomotor berupa 

gerak-sensori, gerak-persepsi, dan keseimbangan tubuhnya.  

2. Melakukan analisis hasil skrining atau asesmen awal yang telah dilakukan pada 

langkah 1 tersebut di atas.  
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3. Membuat skematis dan bagan pola gerak yang akan diterapkan pada rancangan 

pembelajaran dengan mengaplikasikan gerak irama.  

4. Membuat rancangan pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu dengan memasukkan 

unsur-unsur pola-gerak dalam kegiatan belajar-mengajar terhadap siswa dengan 

hendaya kesulitan belajar yang spesifik.  

5. Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pembelajaran yang mengaplikasikan 

gerak irama terhadap siswa dengan hendaya kesulitan belajar spesifik.  Evaluasi 

menggunakan instrumen GPI. I & II serta daftar cek kemampuan persepsi.  Hasil 

evaluasi ini kemudian diperbandingkan dengan hasil skrining (yang telah dilakukan 

pada langkah 1).  Jika ternyata hasilnya ada peningkatan, maka kegiatan belajar 

berikutnya dapat langsung menggunakan rancangan pembelajaran yang bersifat 

umum.  Bila masih belum ada perkembangan maka dilakukan kembali pembelajaran 

klinis.  Jika hasil perolehan re-rata dari seluruh daftar cek mencapai nilai 3 (tiga) 

sampai 4 (empat) dinyatakan berhasil, kurang dari 3 (tiga) dinyatakan belum berhasil. 

Di bawah ini merupakan contoh dari seluruh kegiatan belajar-mengajar yang 

mengaplikasikan program gerak irama dalam rancangan pembelajaran terhadap siswa 

dengan hendaya kesulitan belajar (learning disablity).  Siswa contoh adalah siswa 

bernama “BB” berusia 7 tahun, duduk di kelas satu sekolah dasar, mendapatkan kesulitan 

belajar Matematika dalam pokok bahasan: Geometri (Semester II), dengan sub-pokok 

bahasan: Penjumlahan Bilangan sampai 100 dengan Deret Angka ke Bawah.  
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Kegiatan Langkah 1 

Melakukan Skrining dengan Instrumen GPI 

Disebabkan usia siswa-contoh adalah 7 tahun maka instrumen Geddes 

Psychomotor  Inventory yang dipergunakan adalah Daftar Cek: (1). GPI Primary Level 

untuk umur 6 hingga 9 tahun (sebagai GPI Profile I).  Sedangkan GPI Profile II meliputi: 

Daftar Cek untuk (2) Kemampuan Persepsi Gross Motor dan (3) Fine Motor.  Dilanjutkan 

dengan Daftar Cek untuk (4) Kemampuan Persepsi Gerak. 

Mengenai skematis dan bagan pola-gerak yang disusun berdasarkan atas hasil 

analisis dari ke-empat daftar cek tersebut di atas, dan disesuaikan dengan hambatan pada 

mata pelajaran Matematika (semester II) dalam Penjumlahan Bilangan sampai 100 

dengan Deret Angka ke Bawah.  Begitu pula Contoh Rancangan Pembelajaran untuk 

siswa-contoh dibuat berdasarkan acuan kegiatan-kegiatan yang tercantum pada langkah 1 

hingga langkah 5.   Langkah-langkah kegiatan skrining, seperti berikut. 
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GPI PROFIL  I (PRIMARY LEVEL UMUR 6 HINGGA 9 TAHUN) 

Cara Pengisian jawaban                       
Berilah tanda checklist (V) pada: 
Angka 4 jika anak dapat melakukan sendiri                     

Angka 3 jika anak dapat melakukan dengan sedikit pertolongan                 =                   = 

Angka 2 jika anak dapat melakukan dengan pertolongan seperlunya 
Angka 1 jika anak dapat melakukan dengan pertolongan sepenuhnya 
Angka 0 jika anak tidak dapat melakukan sama sekali. 

No. TINGKAT PENGUASAAN 4 3 2 1 0 

A. Gerak Dasar dan Daya Gerak :      
A.1 Berjalan V     
A.2 Berlari V     
A.3 Memanjat  V    
A.4 Mekanisme gerak tubuh  V    
A.5 Melompat V     
A.6 Meloncat-loncat  V    
A.7 Lari mencongklak  V    
A.8 Melangkah dilanjutkan dengan meloncat. V     

B. Penguasaan Diri: 
B.9 Mampu melakukan orientasi ruang    V  

B.10 Bergerak ke arah yang sejajar dengan objek lain   V   
B.11 Bergerak lurus ke depan   V   
B.12 Mengetahui fungsi dan gerak tubuh   V   
B.13 Mengetahui garis tengah tubuh   V   
B.14 Mengenali bagian tubuh sendiri  V    
C. Kemampuan Persepsi: 
C.15 Merespon terhadap persepsi dengar  V    
C.16 Merespon terhadap persepsi pandang    V  
C.17 Merespon terhadap persepsi rabaan   V   
D. Koordinasi Gerak Mata: 
D.18 Dengan tangan  V    
D.19 Saat memandang  V    
D.20 Dengan kaki V     
E. Memanipulasi Gerak: 
E.21 Menulis dan menggambar  V    
E.22 Melakukan gerakan dengan berbagai cara terhadap benda  V    
F. Menguasai Alat: 
F.23 Bersepeda   V   
F.24 Bergerak sepanjang garis sejajar  V    
G. Penguasaan terhadap bola / benda sejenis: 
G.25 Melempar  V    
G.26 Menangkap   V   
G.27 Menendang  V    
G.28 Memukul   V   

Jumlah masing-masing skor: 5 13 8 2  

 

 

 

77 2,75 
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GPI Profile II 

KEMAMPUAN PERSEPSI MOTORIK HALUS 

(FINE MOTOR) 
Petunjuk Pengisian pada Kolom Berangka 

Berilah Tanda Checklist (V) pada Kolom Berangka Sebagai Berikut: 
Angka 4 jika anak dapat melakukan sendiri 
Angka 3 jika anak melakukannya dengan sedikit pertolongan 

Angka 2 jika anak dapat melakukan dengan pertolongan seperlunya 
Angka 1 jika anak dapat melakukan dengan pertolongan secara penuh 
Angka 0 jika anak tidak dapat melakukan. 

 

No. 

  

JENIS KEMAMPUAN 4 3 2 1 0 

59 Menyalin bentuk empat persegi panjang  V    

60 Menyalin bentuk segitiga  V    

61 Menuliskan beberapa huruf  V    

62 Menggambarkan : tubuh, tangan, kaki orang secara lengkap  V    

63 Melipat kertas ke arah miring setelah diberi contoh   V   

64 Meniru membuat untaian manik-manik  V    

65 Menggunting sepanjang garis bentuk gambar tertentu  V    

66  Memberi warna pada suatu bidang seluas satu inchi   V   

  

Jumlah Masing-Masing Skor: 

 

 
- 

 
6 

 
2 

  

 

                                                =                                                             = 

 

 

GPI Profile II 

KEMAMPUAN PERSEPSI MOTORIK KASAR 

(GROSS MOTOR)  
Cara Pengisian pada Kolom Berangka 

Berikan Tanda Checklist (V) pada Kolom Angka Sebagai Berikut: 
Angka 4 jika anak dapat melakukan sendiri 

Angka 3 jika anak dapat melakukan dengan pertolongan sedikit  
Angka 2 jika anak dapat melakukan dengan pertolongan seperlunya 
Angka 1 jika anak dapat melakukan dengan pertolongan sepenuhnya 
Angka 0 jika anak tidak dapat melakukan 
 

No. JENIS KEMAMPUAN  4 3 2 1 0 

FD. 7 Tahun      

FD. 7 : 106 Dalam sikap tiduran: Kedua kaki diangkat, lutut menekuk 
bersudut 45 derajat, kedua lengan di samping tubuh, bahu 

terangkat ke atas, mata terpejam, selama 10 detik. 

  
V 

   

FD. 7 : 107 Duduk di pinggir meja, tangan dikepal, kemudian mengetuk-
ketuk meja dengan salah satu jari tangan (kiri/ kanan) diiringi 
dengan ketukan kaki (kiri/ kanan) pada lantai, secara 
bergantian.  Dilakukan secara teratur selama 20 detik 

  
V 

   

 Jumlah  2    

 
 

                    =                                                        = 

22 2,75 

5 2,5 
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KEMAMPUAN PERSEPSI GERAK 

(PERCEPTUAL MOTOR SKILLS) 

 
Petunjuk Pengisian 
Berilah Tanda Checklis (V) pada Kolom Berangka Sebagai Berikut:  

Angka 4 jika anak dapat melakukan sendiri 
Angka 3 jika anak dapat melakukan dengan bantuan secara verbal/ lisan 
Angka 2 jika anak dapat melakukan dengan bantuan secara fisik 
Angka 1 jika anak  dapat melakukan dengan bantuan verbal dan fisik 
Angka 0 jika anak  tidak dapat  melakukan. 
 

 

No. JENIS KEMAMPUAN  4 3 2 1 0 

 

A. Penglihatan Dekat dengan Jarak 1 Meter 

 

     

A. 1 Mata mengikuti garis tegak-lurus  V    

A. 2 Mata mengikuti garis-sejajar  V    

A. 3 Mata mengikuti garis-diagonal  V    

A. 4 Mata mengikuti pola berbentuk bundar  V    

 

B. PenglihatanJarak-jauh: Sejauh 3 Meter 
 

B. 5 Mata mengikuti garis tegak-lurus   V   

B. 6 Mata mengikuti garis-sejajar   V   

B. 7 Mata mengikuti garis-diagonal   V   

B. 8 Mata mengikuti pola berbentuk bundar  V    

B. 9 Mata ditujukan ke titik pusat-pandang  

 

  V   

 

C. Membedakan Bentuk Malalui Daya Pandang 
 

C. 10 Mencocokkan beberapa bentuk geometris   V   

C. 11 Mencocokkan beberapa bentuk suatu benda  V    

C. 12 Membuat bentuk angka 1 V     

C. 13 Membuat bentuk tanda: … V     

C. 14 Membuat bentuk :   V    

C. 15 Membuat bentuk tanda: +  V    

C. 16 Membuat bentuk gambar    V   

C. 17 Membuat bentuk gambar   V    

 

D. Membedakan Bentuk Melalui Daya Pandang 
 

D. 18 Mampu Menyusun bentuk  yang berbeda ukuran secara tepat  V    

D. 19 Memahami konsep-konsep: besar dan kecil V     

 

E. Mengetahui Perbedaan Warna 
 

E. 20 Dapat mencocokkan warna-warna V     

E. 21 Memilih warna V     

E. 22 Menyebutkan nama: jenis-warna V     
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Lanjutan Kemampuan Persepsi Gerak 

 
No. JENIS KEMAMPUAN 4 3 2 1 0 

 

F. Koordinasi Mata – Tangan 

 

     

F. 23 Garis tegak lurus dengan titik-titik tegak       

                                                             
V     

F. 24 Garis sejajar dengan titik-titik mendatar   ( ….. ) V     

F. 25 Garis menyilang dengan titik-titik diagonal  (                 ) 
 

 V    

 

G. Kemampuan Memadukan 

 

G. 26 Dapat memadukan bentuk 6 potongan-potongan kecil ke dalam 
bentuk gambar (misalnya: Potongan-potongan gambar: “Bebek”) 

 V    

G. 27  Dapat memadukan 14 bagian menjadi kesatuan utuh (misalnya: 
Gambar seorang penjual susu) 

 V    

 

H. Menggali Benda-benda Padat Melalui Sentuhan (Stereognosis) 

 

H. 28 Dengan mata terpejam dapat merasakan dan menyebutkan sebuah 
sisi 

 V    

H. 29 Dengan mata terpejam dapat merasakan dan menyebutkan sebuah 

sendok 
V     

H. 30 Dengan mata terpejam dapat merasakan dan menyebutkan sikat-gigi V     

 

I. Pendengaran 

 

I. 31 Dapat membedakan suara-suara: Lemah  -  kuat V     

I. 32 Dapat menggolongkan suara: lemah dan kuat V     

I. 33 Melalui pendengaran dapat membedakan objek yang berada di 
depan dan di belakangnya walau dengan mata terpejam 

 V    

I. 34 Mampu menirukan bunyi (setelah mendengarkan), misalnya: Do-Re-

Mi 
V     

 

J. Konsep-konsep Tentang Tubuh 

 

J. 35 Memahami secara benar tentang nama masing-masing anggota 
tubuh (sambil menunjukkan anggota tubuh tersebut) 

V     

J. 36 Memahami fungsi anggota tubuh antara bagian yang satu dengan 

lainnya (Misalnya, mampu membuat gambar tentang dirinya) 
 V    

J. 37 Dapat menyusun teka-teki gambar tubuh anak laki-laki/ Wanita 
sesuai dengan bagian-bagian tubuh. 

 V    

J. 38 Mampu memanipulasi tubuhnya melewati sebuah rintangan   V   

J.39 Memahami hubungan antara bagian-bagian tubuh dengan benda-
benda di sekitarnya (Misalnya, meletakkan kemeja pada tubuh 
secara benar) 

  

V 

 

 

  

J. 40 Dapat merasakan: sedih/ gembira, dengan cara menangis/ tertawa. V     

J. 41  Kesadaran tubuh secara gerak kinestetik (dapat mengulangi gerakan 
tangan ke arah sisi dan menurunkannya dengan mata terpejam) 

 

 

V    

J. 42 Kesadaran tubuh-kinestetik secara gerak halus  V    
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Lanjutan Kemampuan Persepsi Gerak  

 
No. JENIS KEMAMPUAN 4 3 2 1 0 

 

K. Memahami Posisi Tempat 

     

K. 43 Dapat mengangkat kedua tangan ke atas V     

K. 44 Dapat menempatkan kedua lengan pada posisi bawah tubuh V     

K. 45 Dapat meletakkan kedua lengan di depan tubuh V     

K. 46 Dapat meletakkan kedua lengan di belakang tubuh   V   

K. 47 Dapat meletakkan kedua lengan di atas kepala      

K. 48 Dapat menaruh kedua lengan di bawah kursi   V   

K. 49 Dapat menaruh kedua lengan  di samping tubuh   V   

K. 50 Dapat mengenali tangan kanan V     

K. 51 Dapat mengenali tangan kiri V     

 

L. Hubungan dengan Pola Ruang 

 

L. 52 Dapat menirukan suatu pola-bentuk dengan tiga balok   V   

 

M. Daerah Penglihatan : Gerak Fine-motor 

 

M. 53 Dapat membuat sebuah bentuk kotak secara aktif  V    

M.54  Dapat menggambarkan sebuah   dengan pinsil  V    

M. 55 Dapat menggambar                 dengan pinsil  V    

M. 56 Dapat menggambar tanda : X  V    

M. 57 Dapat menggambar berbagai bentuk persegi (seperti berlian)   V   

M. 58 Dapat melempar bola melewati kedua lutut   V   

M. 59 Dapat menggelindingkan bola  V    

 

N. Jumlah dan Angka-angka (pada Peg-board) 

 

N. 60 Dapat membedakan satu dengan banyak V     

N. 61 Dapat membedakan antara angka 1 dengan angka 2 V     

N. 62 Dapat menghitung angka sampai dengan 10  V    

N. 63 Dapat memahami angka hingga 30 (dengan menghitung setinggi-

mungkin) 
 V    

N. 64 Memahami konsep angka 6 (dengan cara menempelkan 6 biji peg 
pada board) 

 V    

 

O. Konsep Tentang Waktu 

 

O. 65 Memahami konsep waktu: Siang dan Malam (dapat membandingkan 
antara gambar yang menandakan siang/ malam) 

V     

O. 66 Mengenali gambar tentang musim: Penghujan/ Kemarau V     

 

P. Memahami Sesuatu Tentang Benda 

 

P. 67 Tahu nama sebuah benda melalui gambar V     

P, 68 Mengenali benda, serta tahu cara menggunakannya V     

P. 69 Dapat menceriterakan sebuah dongeng yang baru ia dengar  V    
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Lanjutan Kemampuan Persepsi Gerak    

 

No. JENIS KEMAMPUAN  4 3 2 1 0 

 

Q. Konsep Tentang Gerak Tubuh 

 

     

Q. 70 Menirukan suatu gerak sentuhan tangan - kiri ke telinga-kanan V     

Q. 71 Menirukan gerak sentuhan tangan-kanan ke telinga-kiri V     

Q. 72 Menirukan gerak sentuhan tangan-kiri ke mata-kanan V     

Q. 73 Menirukan gerak sentuhan tangan-kanan ke mata-kiri V     

Q. 74 Menggambar garis sejajar dari arah kiri ke kanan di papan tulis, 
dengan menggunakan tangan yang tidak biasa digunakan 

  V   

 

Jumlah Keseluruhan  Masing-masing Skor: 

 

 

27 

 

31 

 

14 

 

- 

 

- 

 

 

Re-rata Skor Keseluruhan: 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI 

KEMAMPUAN PERSEPSI GERAK 

 

 

No. 

& 

Kode 

 

JENIS KEMAMPUAN 

Jumlah 

() 

Re-rata 

(X) 

1. A Penglihatan dekat dengan jarak 1 meter 12 3 

2. B Penglihatan jarak-jauh: 3 meter 11 2,2 

3. C Membedakan bentuk geometris 24 3 

4. D Membedakan bentuk melalui daya pandang 7 3,5 

5. E Mengetahui perbedaan warna 12 4 

6. F Koordinasi: mata – tangan 23 3,8 

7. G Kemampuan memadukan 6 3 

8. H Mengenali benda-benda padat melalui sentuhan (stereognosis) 11 3,6 

9. I Pendengaran 15 3,75 

10. J Konsep-konsep tubuh 25 3,1 

11. K Memahami posisi tempat 26 3,25 

12. L Hubungan dengan pola ruang 3 3 

13. M Daerah penglihatan: gerak fine motor 19 2,7 

14. N Jumlah dan angka-angka (pada peg-board) 17 3,4 

15. O Konsep  waktu 8 4 

16. P Memahami sesuatu benda 11 3,6 

17. Q Konsep  gerak tubuh 18 3,6 
  

Jumlah keseluruhan: 
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43,6:17= 

2,56 
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Langkah 2 Menganalisis Hasil Skrining 

 

Analisis Hasil Skrining dari GPI I, GPI II (Gross motor, Fine motor dan Persepsi 

gerak) 

Diperoleh data sebagai berikut: 

1. Rerata GPI I                = 2,75 

2. Rerata Fine Motor      = 2,75 

3. Rerata Gross Motor     = 2,50 

4. Rerata Persepsi Gerak = 2,56. 

5. Jumlah Rerata Keseluruhan = 10,56. Rerata Hasil skrining = 2,64 

Dari hasil rerata hasil skrining diperoleh angka sebesar 2,64, ini berarti bahwa 

siswa-contoh diperlukan pembelajaran klinis terlebih dahulu sebelum pembelajaran 

dengan mengaplikasikan gerak irama. 

 

 

Langkah 3 Membuat Skematis dan Bagan Pola Gerak 

Dari hasil skrining tersebut, ternyata siswa-contoh mempunyai hambatan 

belajar.  Hambatan-hambatan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan 

keterampilan-gerak gross dan fine motor (dengan rerata hasilnya 2,75 dan 2,50), dan pada 

faktor persepsi-gerak (reratanya 2,56).  Ini berarti bahwa siswa contoh tersebut masih 

memerlukan bantuan secara verbal dan fisik dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan 

keterampilan-gerak, dan persepsi–geraknya. 

Faktor-faktor yang sangat memerlukan layanan khusus berkaitan dengan 

keterampilan persepsi dan pola-gerak dalam pembelajaran individual berbasis gerak 

irama, berkaitan dengan:  

(1) persepsi-pandang, persepsi-raba, persepsi penglihatan jarak jauh. 

(2) orientasi ruang.  

(3) memanipulasi tubuh. 

(4) fungsi gerak, gerak lurus/ menyamping/ sejajar. 

(5) memahami posisi tempat. 

 

Informasi hasil skrining tersebut di atas sangat membantu guru-kelas dalam 

penyusunan suatu program pembelajaran yang mengaplikasikan pola gerak irama.  

Berdasarkan informasi hasil skrining dan silabi atau kurikulum maka disusunlah skema 

pola gerak dan bagan pola gerak yang akan diterapkan dalam program pembelajaran 

dengan mengaplikasikan gerak irama, sebagai berikut.  
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Tabel 7.1 Skematis Pola Gerak untuk Anak dengan Hendaya Kesulitan Belajar 

 POLA GERAK (Skills Themes) 

 

Konsep Gerak 

Lokomotor Manipulatif Non-Manipulatif 
Jalan dan Lari Lempar dan Tangkap Meloncat dan 

berjingkat 

A. Dimana Tubuh 

Digerakkan: 

1. Lokasi 

2. Arahnya 

 

3. Tingkat gerak 

4. Perluasan 

B. Bagaimana Tubuh 

Digerakkan:  

1. Waktu 

2. Tenaga 

3. Arah/ Jalur 

 

 

C. Relationship: 

1. Dengan tubuh 

 

2. Dengan 

Objek/orang 
3. Bentuk Sosialnya 

 

 

Di bangsal Olahraga. 

Ke depan/ ke belakang/ 

ke samping.  

Sedang dan cepat. 

Zigzag/ Memutar/ 

Lurus. 
 

Tempo cepat, teratur. 

Sedang dan 

sepenuhnya. 

Di arahkan.  

 

 

Gerakannya melebar -

dan menyempit.  

Berteman/ Sejajar. 

 
Berpasangan. 

 

 

Di Bangsal Olahraga 

Ke depan/ ke belakang/ 

ke samping. 

Sedang. 

Melambung tinggi.  

 
 

Tempo sedang. 

Sedang dan 

sepenuhnya. 

Ke depan.  

 

 

Saling berhadapan. 

 

Berteman, dengan satu 

bola. 
Saling ganti pasangan. 

 

 

Di Bangsal Olahraga 

Ke depan/ ke samping 

 

Sedang/ cepat. 

Sejauh-jauhnya.  

 
 

Sedang dan cepat 

Sepenuhnya. 

Ke depan dan Ke 

samping/ Ke kiri dan 

ke kanan.  

 

Sejauh-jauhnya ke -

muka. 

Menggunakan batas -

tujuan arah. 
Secara bersamaan -

dengan kelompoknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7.1 Pola Gerak untuk Siswa dengan Hendaya  

Kesulitan Belajar Usia 7 Tahun 

 

 

 

PA. 
A. 

B 

C. 

D. 
E. 
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Keterangan Bagan 7.1 

 

PA = Posisi awal siswa melakukan kegiatan 

A/B/C/D/E = Lokasi untuk melakukan kegiatan akademik (dalam hal ini menghitung 

penjumlahan dengan deret hitung ke bawah). Dalam kegiatan di masing-

masing lokasi diiringi dengan kegiatan intervensi-guru untuk melakukan 

treatmen terhadap hambatan-hambatan dari faktor gerak, persepsi dan 

keseimbangan.  

Di Lokasi A siswa melakukan penjumlahan deret hitung lurus sambil menyanyikan lagu 

“Satu-satu aku sayang Ibu …dst.nya”  

Di Lokasi B siswa melakukan penjumlahan angka dengan deret hitung ke bawah dalam 

ukuran satuan, siswa yang mampu menyelesaikan tugasnya diperkenankan 

untuk melempar bola ke arah sasaran yang ditentukan.   

Di lokasi C siswa melakukan kegiatan penjumlahan dengan deret hitung ke bawah dalam 

bentuk angka puluhan, setelah selesai siswa menyanyikan lagu: “Pelangi”.  

Di Lokasi D siwa melakukan kegiatan mencari angka-angka yang ada di kotak, kemudian 

menjumlahkan seluruh angka hasil perolehan dari kotak.   

Di Lokasi E siswa diberikan waktu 10 menit untuk menjumlahkan bilangan dengan deret 

hitung ke bawah, yang benar diberikan hadiah yang telah disediakan guru.  

Kegiatan dari PA ke Lokasi A adalah berjalan secepat-cepatnya secara berpasangan 

dengan teman, beberapa langkah sebelum sampai di lokasi A siswa 

melompat dengan sepenuh tenaga. 

Kegiatan dari A ke B siswa melakukan gerakan lari sambil memutari tonggak/ batas yang 

ada sepanjang jalur lokasi A ke B. Kegiatan ini dilakukan sambil 

bergandengan tangan dengan temannya. 

Kegiatan dari B ke C, Siswa melakukan gerakan melompat sampai batas yang telah 

ditentukan kemudian sambil berjalan saling lempar-tangkap bola dengan 

pasangannya hingga sampai di lokasi C. 

Kegiatan dari C ke D, siswa berlomba jalan cepat menuju lokasi D. 

Kegiatan dari D ke E, siswa berjalan sambil mengambil potongan-potongan kertas yang 

tersebar di kiri dan kanan jalur D – E (potongan-potongan kertas tersebut 

terdapat angka-angka).  Sesampainya di lokasi E siswa menjumlahkan 

angka-angka tersebut dalam waktu 10 menit.  Siswa yang penjumlahannya 

benar diberikan reinforcement positif dan yang belum diberikan 

reinforcement negatif. 

Kegiatan dari lokasi E ke PA semua siswa berjalan santai saambil menyanyikan lagu 

“Gelang sipaku gelang … dst.nya” 

 

 

 

 

Langkah ke-empat 

Membuat Rancangan Pembelajaran untuk Siswa dengan Hendaya Kesulitan Belajar, 

dakam mata pelajaran Matematika. 
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CONTOH  

RANCANGAN PEMBELAJARAN  

UNTUK SISWA DENGAN HENDAYA KESULITAN BELAJAR 

 

Mata Pelajaran           :  Matematika 

                                          Pokok Bahasan           :  Bilangan 1 sampai 100 

Sub -Pokok Bahasan  :  Penjumlahan Bilangan puluhan 

                                         dengan Deret Hitung ke Bawah. 

Kelas/Semester            : I / II (Dua) 

Waktu                           : 2 X 35 menit per satu pertemuan.  

 

_____________________________________________________________ 

 

I. Standar Kompetensi  

Menggunakan bilangan dalam memecahkan masalah 

II. Kompetensi Dasar  

Mengenal dan menggunakan bilangan dalam pemecahan masalah 

III. Hasil Belajar 

-Menjumlahkan dan mengurang bilangan. 

-Menggunakan nilai tempat dalam penjumlahan dan pengurangan 

-Menjumlahkan angka puluhan dengan teknik menyimpan melalui deret angka 

hitung ke bawah. 

IV. Indikator 

Menuliskan bilangan dua angka dalam bentuk penjumlahan puluhan dan satuan. 

V. Materi Pokok 

Operasi hitung bilangan 

VI. Alokasi Waktu 

2 X 35 menit per satu pertemuan. 

VII. Pengalaman Belajar 

1. Apersepsi/ Motivasi:  

a. Mengarahkan siswa dengan hendaya kesulitan belajar untuk 

menjumlahkan bilangan puluhan melalui deret hitung ke bawah. 

b. Menjumlah dua bilangan puluhan, dengan teknik menyimpan 

angka penjumlahan melalui deret hitung ke bawah.  

2. Kegiatan Inti: 

(1). Siswa berada di ruangan bangsal-sekolah.  Kegiatan di awali dan di akhiri 

pada lokasi PA, dengan posisi berteman.  Kegiatan-kegiatan akademik 

dilakukan pada Lokasi A sampai E.  Kegiatan akademik adalah: 

menjumlahkan angka puluhan melalui deret hitung ke bawah. 

(2). Kegiatan-kegiatan inti dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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LANGKAH-LANGKAH POLA GERAK KETERANGAN 
Kegiatan 1:  

Siswa berbaris dalam posisi 

berteman di Lokasi PA.  Kegiatan 

dilakukan dari lokasi PA ke 

Lokasi A sampai ke Lokasi E. 

 

- Siswa berjalan cepat 

berpasangan. Di akhiri dengan 
gerakan melompat beberapa 

langkah ke Lokasi A. 

-di Lokasi A, siswa melakukan 

kegiatan menjumlahkan angka 

satuan melalui deret hitung 

lurus.  Setelah selesai, siswa 

menyanyikan lagu. 

- dilanjutkan dengan kegiatan 

berikutnya, yakni menuju ke 

Lokasi B.  

 
 

Kegiatan 2:  
Siswa melakukan beberapa 

kegiatan, saat menuju lokasi B 

dan pada saat berada di Lokasi B. 

 

- Siswa berlari memutari 

tonggak-tonggak batas yang 

ada di sepanjang jalan menuju 

ke Lokasi B. Dilakukan sambil 

bergandengan tangan dengan 

temannya.  
- Di Lokasi B siswa melakukan 

penjumlahan angka melalui 

deret hitung ke bawah, teknik 

yang dilakukan adalah teknik 

menyimpan angka. 

- Guru membantu dalam teknik 

menyimpan angka. 

- Setelah selesai melakukan 

tugasnya, siswa melemparkan 

bola pada sasaran tertentu. 

 

Kegiatan 3:  

Siswa melakukan kegiatan dari 

lokasi B menuju ke Lokasi C dan 

dilanjutkan ke Lokasi D.  Di 

lokasi C siswa melakukan 

kegiatan menjumlahkan angka 

puluhan, di lokasi D siswa 

melakukan  kegiatan mencari 

angka-angka yang ada dalam 

sebuah kotak yang tersedia, 

kemudian menjumlahkannya. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Lagunya pada 

Kegiatan 1 adalah: 

“Satu satu aku sayang 

ibu, dua-dua aku 

sayang bapak, satu-dua 

–tiga aku sayang 

semuanya” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA 

 

A 

 

B 

B 

C 

D 
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-Dari Lokasi B siswa melakukan 

lompatan sampai batas yang 

ditentukan, dilanjutkan dengan 

gerakan berjalan  sambil 

melakukan kegiatan lempar 

tangkap bola dengan temannya, 
hingga ke lokasi C. 

 

- Di Lokasi C, siswa melakukan 

penjumlahan dengan deret 

hitung ke bawah. 

-Setelah selesai menyanyikan 

lagu. 

- Dilanjutkan dengan berlomba 

lari menuju ke Lokasi D.  

- Di Lokasi D siswa melakukan 

kegiatan menjumlahkan seluruh 

angka hasil dari pencarian 
angka yang ada dalam kotak 

yang tersedia. 

 

Kegiatan ke-4:  

Dilakukan dari lokasi D menuju 

lokasi E, dilanjutkan ke Lokasi 

PA sebagai akhir kegiatan. 

Kegiatan yang dilakukan sebagai 

berikut:  

(1). Dari lokasi D ke E, siswa 

berjalan sambil mengumpulkan 
potongan-potongan kertas ber-

angka sebanyak mungkin. 

(2) Di Lokasi E dalam tempo 

paling lama 10 menit, siswa 

menjumlahkan seluruh angka 

yang ada pada kertas perolehan 

masing-masing.  Siswa yang 

benar melakukannya diberikan 

hadiah. 

(3). Menuju ke Lokasi PA, siswa 

bernyanyi lagu: Gelang… dst nya 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pada Kegiatan ke-4, 

lagu yang dinyaikan 

adalah”  Gelang sipaku 

gelang, gealng si rama-
rama, mari pulang 

marilah pulang, 

marilah pulang 

bersama-sama” 

 

 

 

 

 

 

VIII. Sumber/ Bahan /Alat  

Sumber: GBPP dan Silabi, KBK, dan Buku Matematika untuk Kelas I 

Bahan:  Meliputi angka satuan dan puluhan sampai angka seratus. 

Alat: Kertas bertuliskan angka satuan dan puluhan, bola karet, tongkat pembatas, 

tali plastik sebagai jalur kegiatan, dan papan sasaran bola tembak, beberapa 

hadiah ringan. 

IX. Evaluasi 

A. Prosedur Post Test dan Post Test 

B. Jenis Test: Pernbuatan 

C. Alat Test: GPI. 

D 

 

E 

PA. 
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X. Kriteria Penilaian  

Nilai sangat baik: Jika siswa mampu menjumlahkan dan melakukan kegiatannya 

sendiri tanpa bantuan guru. 

Nilai baik: Jika siswa mampu melaksanakan tugas menjumlahkan dengan ada 

petunjuk lisan dan fisik dari guru.  Petunjuk lisan berupa suruhan dan arahan, 

sedangkan bentuk fisik misalnya dengan memegang siswa untuk melakukan 

kegiatan. 

Nilai kurang: Jika siswa tidak mampu menyelesaikan tugas dan tidak mau 

bergerak dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. 

 

 

 

 

Bandung, ……………………200.. 

 

Mengetahui,                                                                    Guru Kelas,  

Kepala Sekolah ……………. 

 

 

 

_________________________                               ________________________ 

 

NIP. ………………………….                                  NIP. …………………………  

 

 

 

 

 

 

 

Langkah Ke-lima:  Melakukan Evaluasi Akhir 

Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan perilaku psikomotor dan 

peningkatan prestasi akademiknya, diperlukan adanya post test.  Instrumen GPI Profile I 

dan II diterapkan kembali, hasilnya diperbandingkan dengan hasil skrining atau pre test.  

Bila terjadi peningkatan angka reratanya hingga mencapai angka 4, maka program 

pembelajarannya berhasil.  Jika di bawah angka 3 maka dianggap tidak berhasil, maka 

diperlukan pembelajaran klinis. 

Bila guru-kelas yang ingin mengetahui sampai sejauhmana tingkat 

perkembangan stabilitas siswanya, dapat dibuat suatu program tersendiri berupa 

penerapan metode subjek tunggal.  Dalam sistem ini jumlah pertemuan minimal 12 kali 

pertemuan.  Tiga pertemuan awal sebagai Baseline 1, enam kali pertemuan berikutnya 

disebut dengan Treatment, dan tiga pertemuan akhir dianggap Baseline 2.  Pada 

pertemuan Treatment diberikan intervensi guru untuk mengaplikasikan Gerak Irama, 

pada Baseline 1 dan 2 tidak diberikan intervensi guru.  Mengenai cara-cara secara rinci 

dapat dilihat pada Bab-bab sebelumnya, khususnya pada Bab IV.  
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C. RANGKUMAN  

 

1. Anak dengan hendaya kesulitan belajar (learning disability), adalah anak yang 

mempunyai kekurangan atau terhambatnya satu atau beberapa bagian dari proses 

belajar.  Kesulitan belajar mungkin terjadi dalam satu atau lebih dari proses-

proses dasar dalam pemahaman atau penggunaan bahasa lisan dan tulis, misalnya 

membaca, menulis, menghitung bilangan dan angka, mengeja huruf, 

mendengarkan, berfikir dan mengingat-ingat.  Kekurangan dalam pengalaman 

proses belajar berkaitan erat dengan perilaku psikomotor.  Beberapa dari anak 

dengan hendaya kesulitan belajar mempunyai masalah sosial-emosial.   

2. Para ahli klinis menyebut anak dengan hendaya kesulitan belajar adalah “anak 

yang mempunyai ketidakberfungsian cerebral secara minimal atau adanya cedera 

otak” (minimal cerebral dysfunction or brain injured),” ketidakberfungsian otak 

secara minimal (minimal brain dysfunction), disleksia (dyslexia), dan 

“ketidakmampuan perseptual (perceptual disability). 

3. Para ahli pendidikan menyebut anak dengan hendaya kesulitan belajar dengan 

istilah: “anak dengan hambatan pendidikan” (educationally handicapped), atau 

“anak dengan hambatan persepsi (perceptually handicapped), dan “anak dengan 

hambatan belajar khusus” (specific learning disability).   

4. Konsep-konsep dasar berkaitan dengan definisi dari anak dengan hendaya 

kesulitan belajar, antara lain: (a) mempunyai hambatan proses psikologis, yaitu 

proses yang mengacu ke pada kemampuan hakiki sebagai pra-syarat penguasaan  

keterampilan-gerak dan persepsi, (b) hambatan khususnya berkaitan dengan 

membaca, menulis dan matematika, (c) masalahnya bukan berasal dari kasus-
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kasus utama, (d) permasalahan yang ada saling berbeda-beda, (e) Hendaya 

kesulitan belajar tertuju ke pada ketidakberfungsian sistem syaraf pusat, (f) 

hendaya kesulitan belajar selalu diikuti dengan henday-penyerta, seperti kelainan 

emosional. 

5. Faktor-faktor lingkungan anak, nutrisi, dan kesehatan merupakan hal yang 

penting bagi perkembangan dan pertumbuhan terhadap bayi dan anak-anak. 

6. Prevalensi anak dengan hendaya kesulitan belajar berkisar 3 hingga 15 persen dari 

seluruh populasi anak-anak usia sekolah.  Penyebabnya adalah: (a) faktor organik 

dan biologis, (b) faktor genetika, (c) faktor lingkungan.  Faktor genetika adalah 

faktor dominan sebagai penyebab terjadinya hendaya kesulitan belajar membaca. 

7. Faktor ketrampilan gerak, pola-gerak, keseimbangan, dan persepsi (persepsi 

dengar dan visual) berkaitan erat dengan perilaku psikomotor. Oleh karena itu 

fokus pembelajaran terhadap anak dengan hendaya kesulitan belajar ditujukan ke 

pada peningkatan gerak-sensori dan gerak-persepsi.  Menurut Piaget (1970) 

pembelajaran gerak-sensori sejak usia dini menjadi landasan utama untuk 

membangun perkembangan kognitif dan persepsi yang kompleks.  

8. Sebelum dilakukan pembelajarn individual yang bersifat umum, maka guru-kelas 

membuat program pembelajaran klinis apabila anak mempunyai kesalahan dalam 

tugas akademik.   
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