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What is What is 
disability?



� Nobody 
has 
disabilitydisability

� Disability 
is created 
by society



To modify 
environments environments 
and society



ANAK LUAR BIASA

PERISTILAHAN:
Handicapped children, disabled children, 
exceptional children, exceptional learner, 
human exceptionality, disordered children, 
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special children, special needs children, special 
educational needs children.
PENGERTIAN:
Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan 
dalam mengikuti proses pembelajaran karena 
kelainan fisik, emosional, mental, sosial, 
dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa



JENIS ANAK LUAR BIASA
(RPP – PESERTA DIDIK BERKELAINAN)

� tunanetra atau gangguan penglihatan
� tunarungu atau gangguan pendengaran
� tunawicara atau gangguan komunikasi
� tunagrahita atau gangguan kecerdasan
� tunadaksa atau gangguan fisik dan kesehatan
� tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku
� berkesulitan belajar
� lamban belajar
� autistic
� gangguan motorik
� korban penyalahagunaan narkoba
� dapat juga berwujud gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis 

di atas
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� BAB III: Pendidikan bagi peserta 
didik yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa

� BAB IV: Pendidikan Layanan 
Khusus
� Peserta didik yang berada di daerah terpencil atau 
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� Peserta didik yang berada di daerah terpencil atau 
terbelakang

� Peserta didik yang berada di lingkungan 
masyarakat adat yang terpencil

� Peserta didik yang mengalami bencana alam dan 
sosial

� Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi
� Peserta didik yang terlantar



FAKTOR PENYEBAB DAN WAKTU 
TERJADINYA KELUARBIASAAN

� Faktor keturunan 
(hereditas) – psikosa sifilitika, retinitis 
pigmentosa, dsb.pigmentosa, dsb.

� Faktor sebelum lahir –
keracunan, ibu menderita penyakit, benturan, dsb.

� Faktor ketika lahir – lahir sulit, 
tang, asphixia, prematur, dsb.

� Faktor setelah lahir – traumatik, 
stuip, kekurangan nutrisi, psikologis, dsb.



Children with Disability

Poor Performance

Low Physical Fitness

They are not evidence for inability



PSIKOSOSIAL ALB

PSIKOLOGI SOSIAL

ANAK KELUARGA     MASYARAKAT



PENGARUH PSIKOLOGIS

� KARAKTER ANAK ditentukan oleh 
reaksi terhadap keluarbiasaan.

� Penyesuaian terhadap masalah: 
lingkungan rumah, usia mental, 
kesehatan mental, usia terjadinya kesehatan mental, usia terjadinya 
keluarbiasaan.

� Keluarbiasaan=pengalaman personal.
� Efek Psikologis tergantung dari: 

seberapa berat keluarbiasaannya, kapan 
terjadinya, dan kualitas kejiwaan anak.

� Pendidikan dan BP diperlukan.



PENGARUH SOSIAL

� ISOLASI SOSIAL mengakibatkan kaku, 
mudah marah, dan tidak mempunyai 
rasa sensitif terhadap orang lain.

� Sosialisasi – kontak mesra dengan � Sosialisasi – kontak mesra dengan 
ibunya.

� Mengatasi masalah sosial: mempunyai 
program kegiatan yang selaras dengan 
kebutuhan alb. Kebutuhan dasar sebagai 
manusia dan kebutuhan khusus sebagai 
penyandang keluarbiasaan.



PSIKOSOSIAL – PENJAS ADAPTIF

� MANUSIA IDEAL: mampu 
mengembangkan potensi personal 
dan sosialnya.
Penjas adaptif: tidak hanya belajar 
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� Penjas adaptif: tidak hanya belajar 
keterampilan motorik, tetapi juga 
pengetahuan berbagai macam 
aktifitas, mengembangkan sikap 
dan apreasi, memanfaatkan waktu 
luang.



Terima KasihTerima Kasih


