
Arti Keluarga
Keluarga yang terdiri atas sepasang ayah-ibu dan anak-anaknya disebut keluarga inti

• 3. Tugas-Tugas Keluarga

• Tugas utama keluarga :

• Memenuhi kebutuhan jasmani,rohani dan 
sosial anggota keluarganya

• Pemeliharaan dan perawatan anak-anak

• Mendidik anak-anak

• Membimbing perkembangan pribadi



• Prof. Dr. Dadang Hawari (2000;198) 
menjelaskan bahwa tumbuh kembang anak 
dipengruhi oleh 4 faktor :

• Faktor Organobiologik

• Faktor Psikoedukatif

• Faktor sosial budaya

• Faktor Spiritual



Tiga Perspektif tentang layanan bagi 
anak dan keluarga ABK

• Perubahan  Filosofi, sikap dan praktek 
profesional

• Munculnya konsep literatur akademik

• Perubahan dalam Struktur Sosial dan Orientasi 
Nilai beserta Dampaknya  Pada Keluarga dan 
Anak



8 Prinsip Bimbingan untuk interaksi 
Positif

• Tunjukkan perasaan positif- tunjukkan bahwa anda menyayangi 
anak

• Beradaptasilah dengan anak anda dan ikutilah keinginannya
• Berbicaralah dengan anak anda mengenai hal-hal yang menarik dan 

awali dengan dialog perasaan
• Berikan pujian dan pengakuan bagi hal-hal yang berhasil dlakukan 

oleh anak
• Bantu anak memfokuskan perhatiannya agar anda dapat bergbagi 

pengalaman d lingkungan sekitar
• Berikan makna pengalaman anak dengan lingkungannya
• Jelaskan kejadian  yang dialam bersama
• Bantu anak belajar dsiplin diri dengan memberikan batasan positif



Prinsip-Prinsip Hukum Alam yang  
Memperkaya Kehidupan Keluarga 

• Prinsip Alami Komitmen hukum angsa
• Perinsip Alami Memuji hukum kepiting
• Prinsip Alami Komunikasi hukum ikan paus
• Prinsip Alami Konsistensi  hukum kura-kura
• Prinsip Alami Disiplin hukum belalai gajah
• Prinsip alami Rasa Aman dari Kayu merah
• Prinsip Alami Tanggung Jawab hukum Beruang
• Prinsip alami kesadaran hukum katak
• Prinsip kebebasan hukum kutu



Rumus menjadi Orang tua yang 
Sempurna

• Anak anda adalah milik anda dengan 
memperlihatkan: bahwa anda memahami 
mereka sejauh yang anda lakukan.

• Menghargai kesenangan –kesenangan  mereka 
dan segala hal yang tidak mereka sukai

• Mengakui kekuatan dan kelemahan mereka yang 
membuat diri merea  sebagai diri mereka sendiri

• Memperlakukan mereka dengan penuh 
penghargaan

• Membantu mereka tumbuh dengan harga diri 
yang tinggi



Pedoman Dasar bagi Orang Tua

• Cobalah menenangkan anak Anda ketika ia kesal dengan cara yang 
santai dan lembut. Peluk ia dengan kokoh, buatlah suara-suara
ritmis yang lembut, lakukan kontak mata. Usahakan menghindari
hal yang membuatnya lebih tegang

• Cobalah mencari tingkat interaksi yang sesuai melalui penglihatan, 
bunyi-bunyian, sentuhan, gerakan

• Cobalah secara aktif melibatkan anak Anda dalam satu interaksi
dengan menatapnya, berbicara kepadanya, menyentuhnya lembut, 
dsb

• Cobalah membaca dan menanggapi tanda-tanda emosional anak
Anda

• Cobalah mendorong anak Anda berlatih ke tingkat perkembangan
selanjutnya



Kecenderungan-kecenderungan yang 
Dilakukan oleh Orang Tua terhadap ABK

• Kecenderungan menarik diri

• Kecenderungan terlampau mengendalikan

• Kecenderungan terlampau memberi
rangsangan

• Kecenderungan terlampau melindungi

• Kecenderungan untuk menghindar



Pendekatan Floor Time

• Floor Time adalah suatu waktu antara 20-30 menit
yang dilalui bersama anak diatas lantai untuk
berinteraksi dan bermain

• Floor Time sebuah cara sistematis bekerja bersama
anak untuk membantu menapaki tonggak penting

• Floor Time disebut pendekatan perlembangan atau
developmental approach pada terapi

• Floor Time bisa membantu anak membangun
keterampilan interpersonal, emosional, dan intelektual

• Floor Time mirip dengan interaksi dan bermain biasa
dalam hal sama-sama spontan dan menyenangkan



Tujuan Floor Time 

• Mendorong munculnya atensi dan keakraban
• Komunikasi dua arah: membantu anak, membuka dan

menutup siklus komunikasi dengan ekspresi wajah yang 
samar dan sinar mata tertentu, dialog tanpa kata-kata yaitu
menciptakan dialog melaui gerak isyarat. Tugas Anda
membantu anak menggunakan emosi, tangan, wajah, dan
tubuhnya untuk mengungkapkan harapan, keinginan, dan
maksudnya

• Mendorong munculnya ekspresi dan penggunaan perasaan
serta gagasan

• Pemikiran logis membantu anak menghubungkan gagasan
dan perasaannya untuk mencapai pemahaman logis
tentang dunia



Beberapa Pedoman Floor Time 

• Pilihlah waktu 20-30 menit tanpa gangguan
• Usahakan tetap santai dan sabar
• Berempatilah terhadap nada emosional anak: jika anak

sedang dalam kesulitan atau merasa lelah tunjukkan
bahwa kita memahami hal itu

• Waspadalah terhadap perasaan-perasaan Anda karena
akan mempengaruhi cara berhubungan dgn anak

• Awasi nada suara dan gerak isyarat Anda: terdengar
hangat, penuh perhatian, dan mendukung

• Ikuti apa yang sedang dikerjakan anak dan
berinteraksilah



Peran Orang Tua dalam Mendidik 
Anak

• Pendidikan dimulai semenjak anak dilahirkan.Tahun pertama sangat 
penting dan disebut sebagai tahun yang menetukan dalam 
kehidupannya.Oleh karena itu, orang tua hendaknya selalu 
mengucapkan kata-kata yang baikdan membicarakan hal-hal yang 
baik di depan anak.Orang tua hendaknya selalu mencurahkan 
perhatiannya , memberi pendidikan yang baik,. Al-Ghazali 
mengatakan bahwa  ilmu yang dipelajari ketika masa kanak-kanak 
bagaikan melngukir dalam batu.

• Menurut Gilbert Higest Kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian 
besar terbentuk oleh pendidikan di keluarga

• Menurut Kartini Kartono Perkembangan anak pada tahun pertama 
yang paling besar mpengaruhnya adalah orang tua.Pengaruh itu 
akan sangat menonjol manakala salah bentuk pada anak, karena 
salah tindakan orang tua.



Mendidik anak dengan Kasih Sayang

Semua perbuatan yang kita lakukan harus didasri 
dengan kasih sayang, karena cinta kasih ini akan 
membentuk kepribadian anak yang sehat jasmani 
dan ruhani. Jangan sekali-kali berwajah masam di 
depan anak, usaplah kepalanya dengan kasih 
sayang, dudukkanlah dia dipangkuan anda, dan 
bermainlah dengan mereka, sikap marah dan 
cemberut mrnjadikan mereka tida mencintai 
orang tuanya dan dapat menghambat 
perkembangan dan pertumbuhannya dan 
menghancurkan kepercayaan terhadap diri 
mereka.



Rumus menjadi Orang tua yang 
Sempurna

• Anak anda adalah milik anda dengan 
memperlihatkan: bahwa anda memahami 
mereka sejauh yang anda lakukan.

• Menghargai kesenangan –kesenangan  mereka 
dan segala hal yang tidak mereka sukai

• Mengakui kekuatan dan kelemahan mereka yang 
membuat diri merea  sebagai diri mereka sendiri

• Memperlakukan mereka dengan penuh 
penghargaan

• Membantu mereka tumbuh dengan harga diri 
yang tinggi



Strategi  Menguasai Prinsip” 
Expertise” Bagi Orang Tua

Expertaise( keahlian), bukan hanya milik para 
profesional, atau para ahli, tapi milik anda, 
orang tua,” Expertaise” adalah sekumpulan 
piranti untuk sebuah pekerjaan sebuah teknik 
untuk mengingat butir-butir kunci yang akan 
membantu anda memutuskan  apa yang mesti 
dilakukan pada suatu kondisi tertentu dan 
sebuah petunjuk apa yang perlu anda lakukan 
untuk diri anda agar agar tetap rasional dan 
membantu mengembangkan diri anda sendiri.



Bagian expertise adalah:

• Explain( memberi penjelasan)

• Example ( memberi contoh)

• Praise (pujian)Peace (perdamaian}, Play 
(permainan)

• Trust (kepercayaan), Touch ( sentuhan), Time 
(waktu}Talk (bicara)

• Empathize (berempati), Sympathize 
(bersimpati), Apologize (minta maaf)

• Dan compromise (kompromi)



Memahami siapa diri mereka: 
mengembangkan harga diri

Dalam bermain mereka harus memilih 
permainan apa, dimana , dengan siapa, aturan 
yang harus diikuti. Identitas  dan kepercayaan 
diri bisa berkembang, tanpa terhambat oleh 
ketakutan akan salah dsan kegagalan.Ketika 
dewasa,  identitas dirinya telah terbentuk 
dengan lebihnbaik,anak akan mampu 
menghadapi tantangan permainan yang 
terstruktur dan dibatasi oleh  aturan-aturan  
diman ada yang menang dan yang kalah



Memahami apa yang busa mereka 
lakukan: Mengembangkan 

kepercayaan diri
Permainan  mendorong berkembangnya  banyak 

keterampilan fisik, sosial dan intelektual. Permainan 
imajinatif membantu mengembangkan 
bahasa.Permainan imajinatif memberi kesempatan 
kepada anak untuk menyalurkan kreativitas yang paling 
individual yang terbebas dari frustasi dan dan batasan 
keterampilan yang belum berkembang.Oleh karena itu 
permainan juga  dapat mengembangkan kecerdasan 
dan fleksibilitas mental.Permainan membantu anak 
mengembangkan keterampilan memecahkan masalah 
dan ketrampilan menyusun rencana


