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1. Kelas Khusus( Special Class)

Ruang Sumber(Recource Room)2. Ruang Sumber(Recource Room)

3. Kelas Reguler (Regular Class)



� Kelas Khusus terdiri dari 10- 20 ABB dalam 1 
kelas

� Ada 2 macam kelas khusus: kelas sepanjang
hari dan kelas bidang studi

� Klas sepanjang hari diajar oleh guru khusus, � Klas sepanjang hari diajar oleh guru khusus, 
anak berinteraksi dg anak lain di waktu
istirahat

� Pelajaran di kelak khusus umumnya
membaca, menulis, berhitung



� Keuntungan :

� 1) pembelajaran lebih efisien, karena
pengelompkannya homogen

� 2)pelayanannya bersifat individual

� Kekurangan:� Kekurangan:

� 1). ABB sering memperoleh cap 
negatif,penoalkan

� 2). ABB cenderung berimitasi sesama mereka



� Ruang yg disediakan oleh sekolah untuk
pelayanan bagi ABB, ada guru remidial dan
berbagai media belajar.

� Keuntungan:
� 1) ABB memperoleh bantuan dr guru terlatih1) ABB memperoleh bantuan dr guru terlatih
� 2) ABB tetap berada di kelas reguler
� Kekurangan:
� 1) mengurangi kemampuan pelayanan
inividual

� 2)adanya inkonsistensi pendekatan
pembljarn



� ABB ada dalam kelas reguler, sistem belajar
kooperatif

� Keuntungan:

� 1)ABB menggunakan teman sebagai model

� 2)Pengelolaan lebih murah� 2)Pengelolaan lebih murah

� 3)Memahami adanya perbedaan

� 4) Guru reguler lebih menyesuaikan
pembelajaran dgn karakteristik individual 
semua anak



� 1) ABB kurang mmperoleh playanan individal

� 2)ABB mungkin memperoleh cap negatif dr
teman

� 3)ABB akan ering gagal

� 4) ABB akan dirugikan krna tak memperoleh� 4) ABB akan dirugikan krna tak memperoleh
lyanan yg sistematis dan latihan yg cukup

� Guru kelas danreguler blm siap menangani
ABB



� 1). Menyusun rancangan program identifikasi,assesmen,
� 2)Berpartisiasi dalm penjaringan,assesmen dan evaluasi
� 3).Brkonsulasi dng para ahli
� 4). Melaksanakan tes baik formal maupun informal
� 5). Berpartisipasi dalam penyusunan program yg
diindividualisasikan

� 6),Mengimplementasikan program yg diindividualisasikan� 6),Mengimplementasikan program yg diindividualisasikan
� 7). Menyelengarakan pertemuan dan wawancara dng ortu
� 8). Bekerja sama dnga guru kelas untuk memahami anak
dan menyediakan pemelajaran yg efektif

� 0)Mebantu anak dalam mengembangkan pemahaman diri



� 1. Kompetensi teknis (tehnical competencies)
� 2. Kompetensi konsultasi
kolaboratif(collaborative consultation 
competencies)

� Kompetensi Teknis:Kompetensi Teknis:
� - Memahami berbagai teori ttg kesulitan bel
� -Memahami berbagai tes
� -Trampil melaksanakan assesmen dan
evaluasi

� -Trampil mengajarkan bahasa lisan, tulisan, 
membaca, matematika, menelola perilaku



� Kemampuan untuk menjalin hubungan kerja
sama dgn semua orang yg terkait dlm
memberikan bantuan:guru reguler/guru 
kelas,
administrator sekolah, tim
ahli(dokter,psikolog,konselor, social worker ahli(dokter,psikolog,konselor, social worker 
dsb) dan orang tua.
Konsultasi kolaboratif sbg suatu proses
interaktif yg memungkinkan orang dgn
keahlian yg berbeda menghasilkan soslusi
kreatif thd masalah yg ditetapkan bersama.



� Tujuan umum

tujuan umum program pembelajaran ABB 
harus disadari oleh semua personal sekolah

� Komunikasi terbuka dan jelas

� Kejelasan tanggungjawab� Kejelasan tanggungjawab

� Menaggulangi konflik

� Waktu dan fasilitas yg cukup



� Pendidikan in-service

� Demonstrasi

� Metode studi kasus

� Pengalaman klinis

Pembicara tamu dan menghadiri seminar� Pembicara tamu dan menghadiri seminar

� Laporan berkala



3 reaksi orangtua thd ABB:

1. Menolak atau tdk menerima kenyataan
(rejection)

2. Kompensasi yg berlebihan (overprotective)

3. Menerima apa adanya: menurut Robinson, 3. Menerima apa adanya: menurut Robinson, 
menghargai apa yg dimiliki anak, menyadari
kekurangannya dan menjalin hub. yg
menyenangkan



1. Menyadari adanya masalah

2. Mengenal masalah

3. Mencari penyebab

4. Mencari penyembuhan

Menerima apa adanya5. Menerima apa adanya



Pertemuan Orangtua-guru dpt menjadi suatu
jembatan atara rumah dan sekolah, guru
berkomunikasi, guru memperlihatkan
perhatian pd ABB dan penghargaan pd ABB



� Dua program latihan bagi ortu ABB

1). Pendekatan komunikasi(communication 
approach)

2). Pendkatan keterlibatan (involvement 
approach): kerjasamaapproach): kerjasama
(collaboration),konsultasi(consultasion),klarifi
kasi,konfrontasi,perhatiandan
pengasuhan(concern and caring),tanggung
jawab (comitment)pd perubahan


