
ISTILAH LAIN PERILAKU 
ADAPTIF

Kompetensi sosial (Social competency)

Perkembangan sosial (Social maturity)

Kapasitas adaptif (Adaptive capacity)

Ketepatanan menyesuaikan diri (Adaptive 
fitting)



KONSEP PERILAKU ADAPTIF
• Keamampuan seseorang untk mengatasi secara efektif terhadap keadaan-keadaan yg

tengah terjadi dlm masyarakat lingkungannya.

• Merupakan keamampuan sesorang untk dapat melakukan : kebebasan pribadi
(personal independence) & kemampuan beradaptasi secara pribadi (personal 
adaption) (Nihira, 1969)

• Merupakan kemampuan untk melakukan : fungsi otonomi(funcutional autonomy) ; 
tanggung jawab sosial (social responsibility) ; kemampuan penyesuaian terhadap
orang-perorang(interpersonal adjusment)  (Lambert & Nicoll,1976)

• Merupakan bentuk kemampuan seseorang yg berkaitan dengan: fungsi
kemandirian(independent functioning)->mencapai keberhasilan melaksanakan tugas
sesuai dng usia & harapan masyarakat sekitar:membersikan diri, menggunakan toilet, 
makan, berpakaian,bepergian dsb.- tanggung jawab pribadi (personal responsibility)-
>mampu memantau perilaku pribadinya & dpt menerima semua resiko /tanggung
jawab atas pengambilan suatu keputusan:tercermin dlm pembuatan keputusan & 
pemilihan tingkah laku ;-tanggung jawab sosaial (social responsibility)->menerima
tanggung jawab sebagai anggota klmp./masyarakat & melaksanakan tingkah laku yg
sesuai dng harapan klmp/masyarakat:penyesuaian sosial terhadap
lingkungan,perkembangan emosional,kemandirian ekonomi, tanggungjawb sebagai
warganegara (Leland, 1978)



DEFINISI PERILAKU ADAPTIF

• Kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan
kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia & 
berkaitan dng budaya kelompoknya.(Kelly,1978; 
Patton,1986; Reynolds,1987)

• Tingkat kemampuan/kefektifan seseorang dlm
memenuhi standar kemandirian pribadi & tanggung
jawab sosial yg diharapkan untk usia & budaya
kelompoknya.(AAMD,1983)



AREA SPESIFIKASI PERILAKU ADAPTIF

1.Menolong diri(self-help) & penampilan diri(personal appearance)
2.Perkembangan fisik (physical development): ketrampilan motorik
kasar & halus.
3.Komunikasi(communication): bhs. reseptif & ekspresif.
4.Keterampilan personal & sosial (personal, social 
skills):ketramp.bermain, berinteraksi,partisipasi dlm kelompok,dsb.
5.Keberfungsuian/fungsi kognitif (cognitive functioning): pra
akademik(mengenal warna,bentuk,dsb), membaca, menulis,fungsi
angka, waktu, uang,
6.Merawat Kesehatan (health care) & kesejahteraan personal 
(personal welfare).
7.Kecakapan konsumen (consumer skills)
8.Keterampilan domestik (domestic skills): merawat pakaian, 
keterampilan memasak, membersihkan rumah,dsb.
9.Orientasi kemasyarakatan (community orientation) :keterampilan
bepergian, menggunakan telepon,dsb.
10.Keterampilan vokasional (vocational skills) :keselamatan
kerja,kebiasaan & sikap kerja.



PRINSIP DALAM MENGEMBANGKAN 
PERILAKU ADAPTIF

• Asessment

• Analisa tugas (task analysis)

• Gunakan pembelajaran kooperatif

• Lakukan secara terus menerus & 
konsisten.

• Ajarkan secara teratur & rutin.



BIMBINGAN PERILAKU ADAPTIF

• Merupakan bagian integral dari pendidikan & 
sebagai pengembangan kompetensi individu.

• Pola bimbingannya merupakan aplikasi fungsi & 
peran bimbingan secara terpadu kedlm program 
pembelajaran.

• Aplikasi fungsi & peran bimbingannya perlu
disesuaikan dng karakteristik anak yg
bersangkutan.



TITIK PENTING DARI KONTEKS 
PERILAKU ADAPTIF

Sejauh mana kemampuan seseorang
mengubah perilaku dirinya sesuai dengan

kondisi disekitarnya



FAKTOR PENTING UNTUK MEMAHAMI 
LINGKUP PERILAKU ADAPTIF 

• Perilaku adaptif berfokus pada perilaku
sehari-hari

• Perilaku adaptif berfokus pada tuntutan
lingkungan yang kongkrit

• Dalam melakukan asesmen perilaku
adaptif tertuju pada perilaku umum yang 
dilakukan dalam keseharian, perilaku yang 
bersifat khusus dan perilaku hidup sehari-
hari



HAMBATAN PERILAKU ADAPTIF YANG 
DIALAMI ABK

• Hambatan perilaku adaptif disekolah

Sering terkait dengan masalah pemusatan perhatian
menyelesaikan tugas, mengatur tindakan (disiplin ), kesulitan
mengikuti perintah, kesulitan mengajukan pertanyaan, kesulitan
mengatur waktu dan kesulitan dalam memelihara barang-barang

• Hambatan perilaku adaptif dalam keterampilan sosial

Sering tampak dalam kesulitan melakukan hubungan kooperatif
dengan teman sebaya, pemahaman terhadap situasi dan kesulitan
melakukan komunikasi sosial yang dapat diterima

• Hambatan dalam berkomunikasi

Berkaitan dengan kemampuan memahami perintah, 
mengemukakan keinginan, menyatakan ide, menyimak
pembicaraan orang lain dengan penuh perhatian, mengatur
intonasi suara ketika sedang berbicara.

Kondisi ini semua menyebabkan pembicaraan mereka sulit dipahami
orang dan sering menimbulkan bahan tertawaan



INTI PROGRAM BIMBINGAN 
PERILAKU ADAPTIF

• Mengembangkan lingkungan belajar terpadu siswa
sehingga dapat berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan

• Mengembangkan kompetensi diri seoptimal mungkin
melalui penyediaan kegiatan yang memanfaatkan
permainan

• Program layanan bimbingan perilaku adaptif
merupakan bagian integral dari pendidikan dan
sebagai pengembangan kompetensi individu

• Pola bimbingan merupakan aplikasi fungsi dan peran
bimbingan perlu disesuaikan dengan karakteristik
siswa yaitu adanya defiasi pada aspek mnental, sosial, 
emosional, fisik dan intelektual



TUGAS
Setelah Sdr memahami materi yg disajikan, kerjakan & 

jawablah pertanyaan tugas berikut ini.

1. Rumuskan kembali pengertian perilaku adaptif dengan
kata-kata Sdr sendiri !

2. Dengan memperhatikan pengertian perilaku adaptif, 
kemukakan fungsi bimbingan perilaku adaptif bagi
ABK. 

3. Buatlah rancangan program bimbingan perilaku adaptif
bagi salah satu siswa Sdr.

4. Praktekkan/presentasikan pada pertemuan berikut.

SELAMAT  BEKERJA



TERIMA 
KASIH


