




SISTEM PENDIDIKAN ATRSISTEM PENDIDIKAN ATR

Sistem SegregasiSistem Segregasi
Sistem IntegrasiSistem Integrasi

Sistem InklusiSistem Inklusi



SISTEM SEGREGASISISTEM SEGREGASI

�� Pengertian Pengertian 
Sistem pendidikan segregasi Sistem pendidikan segregasi �� Sistem  pendidikan Sistem  pendidikan 

yang yang terpisah dari sistem pendidikan pendidikan  terpisah dari sistem pendidikan pendidikan  
reguler, baik dalam penyelenggaraan maupun reguler, baik dalam penyelenggaraan maupun reguler, baik dalam penyelenggaraan maupun reguler, baik dalam penyelenggaraan maupun 
tempat belajar siswa. Dengan kala lain  tempat belajar siswa. Dengan kala lain  
penyelenggaraan pendidikannya secara khusus penyelenggaraan pendidikannya secara khusus 
untuk siswa tunarugu atau siswa berkebutuhan untuk siswa tunarugu atau siswa berkebutuhan 
lainnya. Oleh karena itu dikenal juga dengan lainnya. Oleh karena itu dikenal juga dengan 
istilah pendidikan khusus.istilah pendidikan khusus.



BentukBentuk--Bentuk Penyelenggaraan Bentuk Penyelenggaraan 
Pendidikan dengan Sistem SegregasiPendidikan dengan Sistem Segregasi

Sekolah Luar Biasa (SLB)Sekolah Luar Biasa (SLB)
SDLBSDLBSDLBSDLB
Kelas jauh/ kelas kunjungKelas jauh/ kelas kunjung



SEKOLAH LUAR BIASASEKOLAH LUAR BIASA
untuk Anak Tunarungu ( SLBuntuk Anak Tunarungu ( SLB--B)B)

a.a. Jenjang pendidikan  di SLBJenjang pendidikan  di SLB--BB
TKLB    : selambatTKLB    : selambat--lambatnya sampai 3 tahunlambatnya sampai 3 tahun
SDLB    : 6 tahunSDLB    : 6 tahun
SMPLB : 3 tahunSMPLB : 3 tahun
SMLB   : 3 TahunSMLB   : 3 TahunSMLB   : 3 TahunSMLB   : 3 Tahun

b. Penyelenggaraan  Pendidikan di SLBb. Penyelenggaraan  Pendidikan di SLB--BB
Penyelenggaraan pendidikan untuk siswa  jenjang Penyelenggaraan pendidikan untuk siswa  jenjang 

TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB,  berada di TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB,  berada di 
bawah satu kepala sekolah, namun di dalamnya bawah satu kepala sekolah, namun di dalamnya 
sudah ada koordinator untuk masingsudah ada koordinator untuk masing--masing masing 
jenjang pendidikan. jenjang pendidikan. 



Keuntungan Sistem SegregasiKeuntungan Sistem Segregasi

1. 1. Timbulnya rasa ketenangan pada siswa , karena Timbulnya rasa ketenangan pada siswa , karena 
berada pada lingkungan yang lebih homogin.berada pada lingkungan yang lebih homogin.

2. Mudah berkomunikasi, karena ada kesatuan 2. Mudah berkomunikasi, karena ada kesatuan 
dalam berbahasa, yaitu bahasa isyarat.dalam berbahasa, yaitu bahasa isyarat.

3. Siswa memperoleh layanan pendidikan dengan 3. Siswa memperoleh layanan pendidikan dengan 3. Siswa memperoleh layanan pendidikan dengan 3. Siswa memperoleh layanan pendidikan dengan 
strategi yang lebih disesuaikan dengan strategi yang lebih disesuaikan dengan 
kemampuan  anak.kemampuan  anak.

4. Siswa dididik oleh tenaga pendidik yang berlatar 4. Siswa dididik oleh tenaga pendidik yang berlatar 
belakang ilmu pendidikan luar biasa.belakang ilmu pendidikan luar biasa.



5. Memudahkan kerja sama dengan tenaga 5. Memudahkan kerja sama dengan tenaga 
ahli, seperti dr. THT, Audiolog, Psikolog, ahli, seperti dr. THT, Audiolog, Psikolog, 
dsb.dsb.

6. Pada umumnya penyelenggaraan  6. Pada umumnya penyelenggaraan  
pendidikan khusus dilengkapi dengan  pendidikan khusus dilengkapi dengan  
sarana khusus yang diperlukan  dalam sarana khusus yang diperlukan  dalam sarana khusus yang diperlukan  dalam sarana khusus yang diperlukan  dalam 
pendidikan anak tunarungu.pendidikan anak tunarungu.



Kelemahannya:Kelemahannya:

Sosialisasi  siswa tunarungu terbatas pada Sosialisasi  siswa tunarungu terbatas pada 
teman yang tunarungu, terlebih lagi bagi teman yang tunarungu, terlebih lagi bagi 
siswa tinggal di asrama, mereka kurang  siswa tinggal di asrama, mereka kurang  
terbiasa melihat  pola kehidupan  anak terbiasa melihat  pola kehidupan  anak terbiasa melihat  pola kehidupan  anak terbiasa melihat  pola kehidupan  anak 
mendengar, seperti pola belajar,  pola mendengar, seperti pola belajar,  pola 
bermain, dsb.bermain, dsb.



Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

SDLB SDLB �� Sekolah pada tingkat dasar  yang Sekolah pada tingkat dasar  yang 
menampung empat jenis kelainan, yaitu menampung empat jenis kelainan, yaitu 
tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan 
tunadaksa dalam satu atap. tunadaksa dalam satu atap. tunadaksa dalam satu atap. tunadaksa dalam satu atap. 

Dasar Penyelenggraan : Dasar Penyelenggraan : 
-- Memperluas kesempatan  belajar bagi  anak Memperluas kesempatan  belajar bagi  anak 

usia  sekolah termasuk anak tunarungu.usia  sekolah termasuk anak tunarungu.
-- Menuntaskan wajib belajar pada tingkat Menuntaskan wajib belajar pada tingkat 

sekolah dasar.sekolah dasar.



SDLB SDLB �� didirikan di  tempat yang tidak ada      didirikan di  tempat yang tidak ada      
SLB dan jumlah anak dalam masingSLB dan jumlah anak dalam masing--
masing kelainan sedemikian kecil, masing kelainan sedemikian kecil, 
sehingga tidak  memungkinkan sehingga tidak  memungkinkan 
pembentukan  SLB untuk setiap jenis pembentukan  SLB untuk setiap jenis 
kelainan.kelainan.kelainan.kelainan.

Kurikulum :Kurikulum  yang digunakan di Kurikulum :Kurikulum  yang digunakan di 
SLB untuk tingkat dasar sesuai dengan SLB untuk tingkat dasar sesuai dengan 
jenis kelainan.jenis kelainan.

Lama Pendidikan : 6 tahunLama Pendidikan : 6 tahun



Kelas  jauh/Kelas KunjungKelas  jauh/Kelas Kunjung

�� Merupakan lembaga yang disediakan  untuk  Merupakan lembaga yang disediakan  untuk  
memberi pelayanan bagi anak berkebutuhan memberi pelayanan bagi anak berkebutuhan 
khusus yang  bertempat tinggal jauh  dari khusus yang  bertempat tinggal jauh  dari 
SLB/SDLB.SLB/SDLB.

�� Kebijakan  pemerintah dalam rangka penuntasan Kebijakan  pemerintah dalam rangka penuntasan �� Kebijakan  pemerintah dalam rangka penuntasan Kebijakan  pemerintah dalam rangka penuntasan 
wajib belajar serta pemerataan kesempatan wajib belajar serta pemerataan kesempatan 
belajar.belajar.

�� Tenaga guru berasal dari  SLBTenaga guru berasal dari  SLB--SLB terdekat yang SLB terdekat yang 
berfungsi sebagai Guru Kunjung.berfungsi sebagai Guru Kunjung.

�� Kegiatan administrasi dilaksanakan di SLB, Kegiatan administrasi dilaksanakan di SLB, 
dimana gurunya menjadi guru kunjung.dimana gurunya menjadi guru kunjung.



SISTEM SISTEM INTEGRASIINTEGRASI / TERPADU/ TERPADU
PengertianPengertian
�� Merupakan sistem pendidikan  yang memberikan Merupakan sistem pendidikan  yang memberikan 

kesempatan kepada anak  berkebutuhan khusus  kesempatan kepada anak  berkebutuhan khusus  
bersamabersama--sama dengan anak biasa di sekolah sama dengan anak biasa di sekolah 
reguler.reguler.

�� Disebut terpadu, karena sistem ini membawa anak Disebut terpadu, karena sistem ini membawa anak 
tunarungu kepada suasana keterpaduan   dengan tunarungu kepada suasana keterpaduan   dengan 
anak mendengar, baik keterpaduan secara anak mendengar, baik keterpaduan secara 
menyeluruh, sebagian, maupun  keterpaduan menyeluruh, sebagian, maupun  keterpaduan 
yang bersifat  sosialisasi.yang bersifat  sosialisasi.



Dasar PemikiranDasar Pemikiran
�� Anak tunarungu tersebar di seluruh pelosok tanah Anak tunarungu tersebar di seluruh pelosok tanah 

air, sedangkan SLB/SDLB masih terbatas  di air, sedangkan SLB/SDLB masih terbatas  di 
kota/kabupaten.kota/kabupaten.

�� Dalam memahami anak berkebutuhan khusus  Dalam memahami anak berkebutuhan khusus  
tidak lagi  mengunakan konsep dikotomi yang tidak lagi  mengunakan konsep dikotomi yang 
konvensional yaitu paham  luar biasa kontra  konvensional yaitu paham  luar biasa kontra  konvensional yaitu paham  luar biasa kontra  konvensional yaitu paham  luar biasa kontra  
biasa. biasa. 

�� Berpegang kepada konsep  Berpegang kepada konsep  mainstreamingmainstreaming, yang , yang 
mempunyai prinsip bahwa  sedapat mungkin anak  mempunyai prinsip bahwa  sedapat mungkin anak  
tunarungu  diintegrasikan  pada jalur pendidikan tunarungu  diintegrasikan  pada jalur pendidikan 
reguler.reguler.



�� BerorientasiBerorientasi padapada konsepkonsep “ “ the Least  the Least  
restrictive environment” restrictive environment” �� PemberianPemberian
kesempatankesempatan yang yang seluasseluas--luasnyaluasnya kepadakepada
anakanak untukuntuk mengembangkanmengembangkan potensinyapotensinya
seoptimalseoptimal mungkinmungkin..

�� BerorientasiBerorientasi jugajuga padapada konsepkonsep normalizationnormalization�� BerorientasiBerorientasi jugajuga padapada konsepkonsep normalizationnormalization

�� FaktaFakta empirisempiris bahwabahwa sejaksejak tahun1960  tahun1960  
beberapabeberapa SLBSLB--B  B  swastaswasta didi Indonesia  Indonesia  telahtelah
menyalurkanmenyalurkan 96 96 siswanyasiswanya keke sekolahsekolah
biasabiasa.  .  



TUJUANTUJUAN

�� Tujuan UmumTujuan Umum

Memberikan kesempatan  pendidikan yang Memberikan kesempatan  pendidikan yang 
memungkinkan ATR  memperoleh memungkinkan ATR  memperoleh memungkinkan ATR  memperoleh memungkinkan ATR  memperoleh 
kesempatan  mengikuti proes pendidikan kesempatan  mengikuti proes pendidikan 
bersama dengan anak mendengar agar bersama dengan anak mendengar agar 
dapat mengkan  diri scara optimal.dapat mengkan  diri scara optimal.



�� Tujuan KhususTujuan Khusus
a. Memperluas kesempatan belajara. Memperluas kesempatan belajar
b. Mempercepat proses penyesuaian dirib. Mempercepat proses penyesuaian diri
c. Memberi kesempatan lebih banyak lagi untuk  c. Memberi kesempatan lebih banyak lagi untuk  
mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan.mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan.
d. Memberi kesempatan  untuk  melanjutkan ke d. Memberi kesempatan  untuk  melanjutkan ke d. Memberi kesempatan  untuk  melanjutkan ke d. Memberi kesempatan  untuk  melanjutkan ke 
jenjang  pendidikan yang lebih tinggi.jenjang  pendidikan yang lebih tinggi.



BENTUKBENTUK--BENTUK KETERPADUANBENTUK KETERPADUAN
( ( DepdikbudDepdikbud, 1986, 1986))

�� KelasKelas BiasaBiasa
�� KelasKelas BiasaBiasa dandan RuangRuang BimbinganBimbingan khususkhusus
�� KelasKelas khususkhusus



BagaimanaBagaimana implementasiimplementasi sistemsistem integrasiintegrasi
bagibagi siswasiswa tunarungutunarungu didi Indonesia?Indonesia?

DiskusikanDiskusikan!!DiskusikanDiskusikan!!



SISTEM PENDIDIKAN INKLUSISISTEM PENDIDIKAN INKLUSI

�� Latar BelakangLatar Belakang
•• PendidikanPendidikan luar biasa telah berkembang dari  sistem yang luar biasa telah berkembang dari  sistem yang 

sepenuhnya segregatif  samapai yang sepenuhnya integratif.sepenuhnya segregatif  samapai yang sepenuhnya integratif.

•• Di negaraDi negara--negara lebih maju sistem segregatif  telah berkembang   negara lebih maju sistem segregatif  telah berkembang   •• Di negaraDi negara--negara lebih maju sistem segregatif  telah berkembang   negara lebih maju sistem segregatif  telah berkembang   
menjadi sistem yang lebih integratif, dikenal dengan  sistem  menjadi sistem yang lebih integratif, dikenal dengan  sistem  
mainstreaming.mainstreaming.

•• Dalam upaya  menyempurnakan layanan pendidikan khusus bagi Dalam upaya  menyempurnakan layanan pendidikan khusus bagi 
anak berkebutuhan khusus,  beberapa pakar PLB  menyuarakan anak berkebutuhan khusus,  beberapa pakar PLB  menyuarakan 
sistem baru  yaitu sistem inklusi.sistem baru  yaitu sistem inklusi.



�� PengertianPengertian
•• Inclusion Inclusion didefinisikandidefinisikan sebagaisebagai sistemsistem layananlayanan pendidikanpendidikan

luarluar biasabiasa ( ( pendidikanpendidikan khususkhusus) yang  ) yang  mempersyaratkanmempersyaratkan
agar agar semuasemua anaana berkebutuhanberkebutuhan khususkhusus dilayanidilayani didi sekolahsekolah--
sekolahsekolah terdekatterdekat didi kelaskelas biasabiasa bersmabersma--temanteman--temanteman
seusianyaseusianya..

•• PadaPada prinsipnyaprinsipnya sistemsistem iniini menuntutmenuntut agar  agar  semuasemua anakanak•• PadaPada prinsipnyaprinsipnya sistemsistem iniini menuntutmenuntut agar  agar  semuasemua anakanak
berkebutuhanberkebutuhan khususkhusus terlepasterlepas daridari tingkattingkat dandan jenisjenis
kelainannyakelainannya , , harusharus didikdidik didi kelaskelas biasabiasa secarasecara penuhpenuh. . 

•• SistemSistem inclusiinclusi menekankanmenekankan adanyaadanya restrukturisasirestrukturisasi didi
sekolahsekolah, , sehinggasehingga menjadimenjadi komunitaskomunitas yang yang mendukungmendukung
pemenuhanpemenuhan kebutuhankebutuhan khususkhusus setiapsetiap anakanak, , artinyaartinya kayakaya
dalamdalam sumbersumber dandan dukungandukungan daridari semuasemua guru guru dandan siswasiswa..



•• Sistem inclusi menekankan  adanya restrukturisasi di Sistem inclusi menekankan  adanya restrukturisasi di 
sekolah, sehingga menjadi komunitas  yang mendukung sekolah, sehingga menjadi komunitas  yang mendukung 
pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya 
dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan siswa.dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan siswa.



•• Menurut konsep mainstreaming,  ada beberapa alternatif ada beberapa Menurut konsep mainstreaming,  ada beberapa alternatif ada beberapa 
alternatif lingkungan pendidikan  dari yang paling tidak terbatas sampai  alternatif lingkungan pendidikan  dari yang paling tidak terbatas sampai  
yang  paling terbatas, yaitu :yang  paling terbatas, yaitu :
a. Kelas biasa tanpa bimbingan khusus.a. Kelas biasa tanpa bimbingan khusus.
b. Kelas biasa dengan bimbingan di dalam kelas.b. Kelas biasa dengan bimbingan di dalam kelas.
c. Kelas biasa  dengan bimbingan di ruang   khusus (c. Kelas biasa  dengan bimbingan di ruang   khusus (resource roomresource room)   )   
d. Kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas biasa untuk d. Kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas biasa untuk 
beberapa mata pelajaran.beberapa mata pelajaran.
e. Kelas  khusus penuh e. Kelas  khusus penuh 
f. Sekolah Khususf. Sekolah Khususf. Sekolah Khususf. Sekolah Khusus
g. Tempat khusus lainnya, seperti  panti dan rumah sakit.g. Tempat khusus lainnya, seperti  panti dan rumah sakit.

Anak berkebutuhan khusus  dapat ditempatkan pada salah satu Anak berkebutuhan khusus  dapat ditempatkan pada salah satu 
lingkungan di atas, dipilih  yang paling tidak terbatas  menurut potensi, lingkungan di atas, dipilih  yang paling tidak terbatas  menurut potensi, 
jenis, dan tingkat kelainanannya.jenis, dan tingkat kelainanannya.

Menurut konsep inclusion, semua anak berkebutuhan khusus didorong Menurut konsep inclusion, semua anak berkebutuhan khusus didorong 
untuk  ditempatkan pada alternatif 1 dan 2 saja, apapun jenis dan untuk  ditempatkan pada alternatif 1 dan 2 saja, apapun jenis dan 
bagaaimanapun  tingkat  kelainannya. ( ditegaskan pada kongres bagaaimanapun  tingkat  kelainannya. ( ditegaskan pada kongres 
tahun1994)tahun1994)



BagaimanaBagaimana penerapanpenerapan konsepkonsep inklusiinklusi bagibagi
siswasiswa tunarungutunarungu didi Indonesia?Indonesia?

DiskusikanDiskusikan!!DiskusikanDiskusikan!!



selesaiselesaiselesaiselesai





Alasan memahami teori belajar

1. Membantu guru memahami proses belajar yang terjadi di 
dalam diri siswa.

2. Dapat mengerti kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi, memperlancar, atau menghambat proses 
belajar.

3. Memungkinkan guru melakukan prediksi yang cukup akurat 
ttg hasil yg dpt diharapkan pd suatu aktivitas belajar.ttg hasil yg dpt diharapkan pd suatu aktivitas belajar.

4. Mrpk sumber hipotesis/dugaan ttg proses belajar yg dapat 
diuji kebenarannya melalui eksperimen dan penelitian.

5. Hipotesis, konsep-konsep dan prinsip ini dapat membantu 
guru meningkatkan penampilannya sbg pengajar yang efektif



Teori belajar behaviorisme (tingkah 
laku)

1. Belajar adalah perubahan tingkah laku
2. Adanya masukan/input berupa stimulus dan 

output berupa respon.
3. Reinforcement adalah apa saja yang dapat 3. Reinforcement adalah apa saja yang dapat 

memperkuat timbulnya respons



Kelemahan teori behaviorisme

1. Tidak mampu menjelaskan proses belajar yang 
kompleks.

2. Asumsi pokoknya, bahwa semua hasil belajar yang 
berupa tk lk yg bisa diamati, dianggap terlalu 
menyederhanakan masalah belajar yg sesungguhnya. menyederhanakan masalah belajar yg sesungguhnya. 
Tidak semua hasil belajar bisa diamati dan diukur, paling 
tidak dalam tempo seketika



Thorndike 
(Koneksionis)

Edwin Guthrie watson Skinner)

Proses interaksi 
antara stimulus 
(pikiran, perasaan 
atau gerakan) dan R.

Perubahan tk lk 
boleh berwujud 
konkrit (dpt diamati) 
dan non konkrit

Hub S dan R 
cenderung bersifat 
sementara.

R akan menjadi 
kebiasaan (lebih 
Kuat) bila R berhub 
dgn berbgai macam 
S

S dan R harus 
berbentuk tk lk yg 
bisa diamati.

Mengabaikan 
berbagai perub 
mental yang mungkin 
terjadi dlm belajar 
dan menganggap 
sbg faktor yg tidak 

Setiap stimulus yg 
diberikan berinteraksi 
satu dgn lainnya.
R yang diberikan 
menghasilkan 
berbagai 
konsekuensi, yg 
pada gilirannya akan 
mempengaruhi 
tingkah lk siswa.

Hukuman 
memegang peranan 
dalam proses belajar 
(suatu hkm yg 
diberikan pd saat yg 
tepat akan mampu 
merubah kebiasaan 
seseorang)

sbg faktor yg tidak 
perlu diketahui.

Bukan berarti semua 
perub mental yg 
terjadi dlm benak 
siswa tidak penting

tingkah lk siswa.
Menggunakan perub 
mental sbg alat u/ 
menjlskan tingkah lk, 
akan membuat 
segala sesuatu 
menjadi lebih rumit.
Adanya 
reinforcement



Aplikasi dalam kegiatan Instruksional

1. Menentukan tujuan-tujuan instruksional
2. Menganalisis lingk kls yg ada saat ini termasuk mengidentifikasi entri 

behavior (kemampuan awal siswa)
3. Menentukan materi pelajaran (pokok bahasan, topik)
4. Memecah materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil.
5. Menyajikan materi pelajaran
6. Memberikan stimulus (tes, latihan, tugas-tugas, dsb)
7. Mengamati dan mengkaji respons yang diberikan
8. Memberikan reinforcement
9. Memberikan stimulus baru
10. Mengamati dan mengkaji respon yg diberikan (mengeva hasil 

belajar)
11. Memberi penguatan.



Prinsip-prinsip teori behaviorisme (Hartley & 
Davies, 1978)

1. Hasil bel dpt terjadi dgn baik apabila siswa ikut 
berpartisipasi scr aktif di dalamnya.

2. Materi pelajaran dibentuk dlm unit-unit kecil dan diatur 
berdsrkan urutan yg logis shg siswa mudah 
mempelajarinya.mempelajarinya.

3. Tiap respon perlu diberi umpan balik scr langsung
4. Setiap siswa memberi respon yg benar perlu diberi 

penguatan.



Teori belajar Kognitivisme

1. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. 
Perubahan tsb tidak selalu berbentuk perub tk lk yang bisa 
diamati.

2. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap orang telah mempunyai 
pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman 
dan pengetahuan tsb tertata dlm bentuk struktur kognitif. Proses 
belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru 
beradaptasi (bersinambungan) secara klop dengan struktur 
kognitif yg sudah dimiliki siswa



Tahapan Perkembangan kognitif

1. Tahap Sensorimotor (0-2 thn)
Ditandai o/ pemahaman anak thd dunia konkret, yaitu benda-benda, 
kejadian melalui pengamatan sensorik.

Egosentris (berpusat pada diri)– sulit membedakan antara 
benda/orang dgn berbagai pengalamannya.

2. Tahap Pra Operasional (2-7 thn)
Mulai faham ttg adanya lambang melalui perkemb bahasa– anak 
mulai menggunakan gambaran dan lambang mental u/ 
mengungkapkan pengetahuan tentang dunianya. Tetapi anak belum mengungkapkan pengetahuan tentang dunianya. Tetapi anak belum 
mampu membedakan antara lambang dan hal yang ditunjuk oleh 
lambang itu.  

Istilah operation untuk menunjukan pd kemampuan melakukan 
kegiatan intelektual thd data mentah dan menalar scr logis mengenai 
hubungan antar data.

Tugas konservasi, berarti anak telah paham akan konsep yg 
melandasi apa yang mereka amati, bukan sekedar dipengaruhi 
penampilan/ciri fisik suatu benda.     



Tahap Operasional Konkret (7-11 thn)

� Anak sudah mampu melakukan tugas konservasi.
� Mampu menyusun objek-objek dalam benak mereka mnrt 

dimensi tertentu (dari pendek-panjang, kecil –besar, lebar-
sempit, berat ke ringan, keras ke halus, dsb)--- kemampuan 
seriasi.

� Seriasi kepada mengelompokkan benda mnrt klasifikasi (kel/gol 
tertentu, ex: kel warna, bentuk, angka, dsb) dan menurut relasi 
tertentu (konsep sama, simetri, berlawanan, dsb)tertentu (konsep sama, simetri, berlawanan, dsb)

� Reversibilitas, yaitu anak memahami bahwa sesuatu dapat 
ditambah atau dikurangi dan dapat membalik arah pemikiran 
mereka.

� Tahap ini dinamakan konkret krn operasi itu diterapkan thd 
obyek yang tampil/hadir secara fisik



Tahap Operasional Formal (11- lebih)

� Anak mampu melakukan operasi thd objek atau kejadian 
yang abstrak.

� Anak sudah berfikir scr rasional dan sistematis serta dapat 
memikirkan ttg proses pikiran mereka sendiri (metakognisi)memikirkan ttg proses pikiran mereka sendiri (metakognisi)



Kelemahan teori Piaget (Worell & Stilwell, 
1981)

1. Belajar individual tidak dapat dilaksanakan karena untuk 
belajar mandiri diperlukan kemampuan kognitif yang lengkap 
dan kompleks yg tidak dpt diuraikan dalam jenjang-jenjang.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ket kognitif tngkt tinggi 
dapat dicapai o/ anak-anak yang belum mencapai umur yg 
sesuai dgn jenjang teori piaget.sesuai dgn jenjang teori piaget.

3. Sebaliknya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak 
orang yang tidak mencapai tahap operasional formal tanpa 
adanya manipulasi hal-hal yg bersifat konkrit.

4. Keterampilan ternyata lebih baik dipelajari melalui urutan, 
bukan berdasarkan umur.



Kelemahan teori Kognitif

1. Teori ini lebih dekat dengan psikologi drpd teori belajar, shg sulit 
u/ diaplikasikan dlm proses belajar.

2. Teori ini sukar u/ dipraktekkan scr murni karena kita tidak 
mungkin memahami struktur kognitif yg ada pada benak siswa, 
apalagi memilah struktur kognitif tsb menjadi bagian yang diskrit 
(jelas batas-batasnya)(jelas batas-batasnya)

3. Pada tahap lanjut, seringkali tidak mudah memahami dan 
mengidentifikasi pengetahuan yg ada dalam diri siswa, karena 
terlalu kompleks.



Prinsip Bruner (Gage & Berliner, 1979)

1. Makin tinggi tk perkemb intelektual, makin meningkat pula 
ketidaktergantungan individu thd stimulus yg diberikan.

2. Pertumbuhan seseorang tergantung pd perkemb kemampuan 
internal untuk menyimpan dan memproses informasi

3. Perkemb intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk 
mengutarakan pendapat dan gagasan melalui simbol.

4. u/ mengemb kognitif seseorang diperlukan interaksi yg sistematis 
antara pengajar dan yang diajar.

5. Perkemb kognitif meningkatkan kemampuan seseorang u/ 
memikirkan beberapa alternatif scr serentak, memberikan perhatian 
kpd beberapa stimuli dan situasi sekaligus, serta melakukan 
kegiatan-kegiatan.



Prinsip Kognitivisme (Hartley & Davies, 1978)

1. Siswa akan lebih mampu mengingat dan memahami 
sesuatu apabila pelajaran tsb disusun berdasarkan pola 
dan logika ttt.

2. Penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke 
komplekskompleks

3. Belajar dgn memahami lebih baik drpd dgn hanya 
menghapal tanpa pengertian penyajian.

4. Adanya perbedaan individual pd siswa perlu 
diperhatikan.



Perbedaan teori behavior dan kognitif

Behavior Kognitif
Proses belajar merupakan 
mekanisme yg periferik (statis) 
dan terletak jauh di luar otak.
Hasil belajar mrpk suatu 
kebiasaan dan ditekankan pada 
adanya urutan respon yg lancar.

Proses bel terjadi secara internal 
di dlm otak dan meliputi ingatan 
dan pikiran.
Hasil bel sbg suatu struktur 
kognitif dgn menekankan pd 
penget faktual.adanya urutan respon yg lancar.

Belajar mrpk proses trial & error, 
dan adanya unsur yg sama 
antara masalah  yg skrng 
dihadapi dgn apa yg pernah 
dijumpai sebelumnya. 

penget faktual.
Adanya pemahaman ttg yg 
dihadapi skrg dgn yg telah 
dijumpai sebelumnya. Masalah 
di sini hrs berhub dengan apa 
yang pernah dipecahkan 
sebelumnya.



Piaget Bruner Ausubel
Proses bel trjd mnrt pola 
tahap perkemb ttt sesuai 
dgn umur siswa.
Proses bel terjadi melalui 
tahap-tahap:
Asimiliasi (proses 
penyesuaian penget baru 
dgn struktur kognitif 
siswa)

Proses bel terjadi 
ditentukan o/ cara kita 
mengatur materi pelaj, 
bukan ditentukan o/ umur.

Proses belajr terjadi 
melalui:
Enaktif (aktivitas siswa u/ 
memahami lingkungan)

Proses bel terjadi bila 
siswa mampu 
mengasimilasikan penget 
yg dia miliki dgn penget 
yg baru.

Proses belajar trjd 
melalui:
Memperhatikan stimulus siswa)

Akomodasi (proses 
penyesuaian strktur 
kognitif siswa dgn penget 
baru
Equilibrasi ( proses 
penyeimbang mental 
stelah terjadi proses 
asimilasi/akomodasi

memahami lingkungan)
Ikonik (siswa melihat 
dunia melalui gbr-gbr dan 
visualisasi verbal)
Simbolik (siswa 
memahami gagasan-
gagasan abstrak) 

Memperhatikan stimulus 
yg diberikan
Memahami makna 
stimulus
Menyimpan dan 
menggunakan informasi 
yang sudah dipahami.







ASESMEN ASESMEN 

KEMAMPUAN KEMAMPUAN 

BERBAHASABERBAHASABERBAHASABERBAHASA



ASESMEN KEMAMPUAN BEBAHASA ASESMEN KEMAMPUAN BEBAHASA 
ORALORAL

�� ASESMEN KOMPREHENSIP KEMAMPUAN ASESMEN KOMPREHENSIP KEMAMPUAN 
BEBAHASA BEBAHASA 

-- TEST OF LANGUAGE DEVELOPMENTTEST OF LANGUAGE DEVELOPMENT--PRIMARY ( TOLDPRIMARY ( TOLD--
P)P)P)P)

-- TEST OF LANGUAGE DEVELOPMENTTEST OF LANGUAGE DEVELOPMENT-- INTERMEDIATE INTERMEDIATE 
(TOLD(TOLD--I)I)

�� ASESMEN FONOLOGI/ARTIKULASIASESMEN FONOLOGI/ARTIKULASI
�� ASESMEN MORFOLOGI DAN SINTAKSISASESMEN MORFOLOGI DAN SINTAKSIS
�� ASESMEN PENGGUNAAN BAHASAASESMEN PENGGUNAAN BAHASA



TEST OF LANGUAGE DEVELOPMENTTEST OF LANGUAGE DEVELOPMENT--
PRIMARY (TOLDPRIMARY (TOLD--P)P)

�� MerupakanMerupakan testes individual individual untukuntuk berbahasaberbahasa
oral oral bagibagi anakanak--anakanak padapada tingkatantingkatan
prasekolahprasekolah dandan kelaskelas dasardasar rendahrendah..

�� TerdiriTerdiri daridari 7 sub 7 sub testes yang yang mengasesmenmengasesmen
reseptifreseptif dandan ekspresifekspresif daridari tiggatigga dimensidimensi
bahasbahas oral, oral, yaituyaitu fonologifonologi, , sintaksissintaksis, , dandan
semantiksemantik..

�� TipeTipe testes : individual : individual untukuntuk usiausia: 4: 4--8,11 8,11 
tahuntahun..



1.1. Picture vocabulary ( Receptive Picture vocabulary ( Receptive 
Semantics)Semantics)

Tester Tester membacamembaca satusatu katakata dandan anakanak
menunjukmenunjuk gambargambar yang yang melambangkanmelambangkan
katakata tersebuttersebut. . AnakAnak memilihmemilih satusatu daridari 4 4 katakata tersebuttersebut. . AnakAnak memilihmemilih satusatu daridari 4 4 
gambargambar..

2. Oral vocabulary ( 2. Oral vocabulary ( ExpresiveExpresive Semantics)Semantics)
Tester Tester membacamembaca suatusuatu katakata dandan anakanak
dimintadiminta untukuntuk memberimemberi definisidefinisi padapada katakata
tersebuttersebut secarasecara oral.oral.



3. 3. GrammaticGrammatic understanding ( Receptive understanding ( Receptive 
SintaxSintax))
Tester Tester membacamembaca suatusuatu kalimatkalimat dandan anakanak
harusharus memilihmemilih gambargambar yang yang 
mengilustrasikanmengilustrasikan kalimatkalimat tersebuttersebut. . TigaTiga
gambargambar yang yang disajikandisajikan padapada anakanakgambargambar yang yang disajikandisajikan padapada anakanak
melambangkanmelambangkan kalimatkalimat yang yang samasama secarasecara
sintaksissintaksis..

4. Sentence Imitation ( 4. Sentence Imitation ( ExpresiveExpresive syntax)syntax)
PadaPada sub sub testes iniini tester tester membacamembaca sebuahsebuah
kalimatkalimat dandan anakanak harusharus mengulangimengulangi
ucapanucapan tersebuttersebut katakata demidemi katakata



5. 5. GramaticGramatic Completion ( Completion ( ExpresiveExpresive syntax)syntax)
Tester Tester membacamembaca sebuasebua, h , h kalimatkalimat yang yang belumbelum

selesasaiselesasai dandan anakanak harusharus mengisimengisi katakata yang yang 
hilanghilang. . ContohContoh: : mungkinmungkin anakanak dimintadiminta untukuntuk
menyelesaikanmenyelesaikan kalimatkalimat tersebuttersebut.” .” kucingkucing ituitu sukasuka
mengeongmengeong, , tetapitetapi anjinganjing sukasuka….” item ….” item asesmenasesmen iniini
mencakupmencakup katakata jamakjamak, , kepemilikankepemilikan, , katakata kerjakerja, , 
perbandinganperbandingan, , dandan katakata sifatsifat..perbandinganperbandingan, , dandan katakata sifatsifat..

6. Word discrimination ( Receptive Phonology)6. Word discrimination ( Receptive Phonology)
Tester  Tester  membacamembaca duadua katakata dandan anakanak harusharus

mengatakanmengatakan jikajika katakata--katakata tersebuttersebut samasama atauatau
berbedaberbeda. . PerbedaanPerbedaan pasanganpasangan katakata yang yang bebedabebeda
hanyahanya satusatu fonemfonem..



7. Word Articulation (7. Word Articulation (ExpresiveExpresive Phonology)Phonology)
Tester Tester menunjukkanmenunjukkan satusatu gambargambar padapada
anakanak dandan membacamembaca satusatu kalimatkalimat yang yang 
menjelaskanmenjelaskan gambargambar tersebuttersebut. . AnakAnak
dimintadiminta memberimemberi namanama padapada gambargambar
tersebuttersebut. . JikaJika anakanak gagalgagal untukuntuk meresponmerespontersebuttersebut. . JikaJika anakanak gagalgagal untukuntuk meresponmerespon
dengandengan benarbenar, tester , tester mengatakanmengatakan katakata
tersebuttersebut, , dandan memintameminta anakanak untukuntuk
mengulangimengulangi katakata tersebuttersebut. . ContohContoh “ “ ituitu
seekorseekor kucingkucing, , katakankatakan kucingkucing”. ”. TujuannyaTujuannya
adalahadalah mengasesmenmengasesmen artikulasiartikulasi bukanbukan
kosakosa katakata..



TEST OF LANGUAGE TEST OF LANGUAGE 
DEVELOPMENTDEVELOPMENT-- INTERMEDIATE INTERMEDIATE 

(TOLD(TOLD--I)I)
��TesTes iniini untukuntuk anakanak SD SD kelaskelas tinggitinggi

��MengukurMengukur reseptifreseptif dandan ekspresifekspresif dimensidimensi
sintaksissintaksis dandan semantiksemantiksintaksissintaksis dandan semantiksemantik

��TerdiriTerdiri daridari 5 sub 5 sub testes..



1. Characteristics (1. Characteristics (ReceptifReceptif Semantics)Semantics)
Tester Tester membacamembaca sebuahsebuah kalimatkalimat yang yang berisiberisi

frasefrase daridari satusatu katakata bendabenda dansatudansatu katakata
kerjakerja. . SiswaSiswa harusharus mengatakanmengatakan apakahapakah
kalimatkalimat ituitu betulbetul atauatau salahsalah. . ContohContoh, , kepadakepada
siswasiswa disajikandisajikan kalimatkalimat sepertiseperti semuasemua apelapel
adalahadalah buahbuah--buahanbuahan””adalahadalah buahbuah--buahanbuahan””

2. Generals ( Expressive Semantics)2. Generals ( Expressive Semantics)
Tester Tester mengatakanmengatakan 3 3 katakata dandan siswasiswa harusharus

mengatakanmengatakan bagaimanabagaimana kesamaankesamaan katakata--katakata
tersebuttersebut. . ContohContoh: “ : “ jikajika tester tester mengatakanmengatakan
Venus, mars, Venus, mars, dandan Pluto” Pluto” anakanak mungkinmungkin
mengatakanmengatakan “ “ merekamereka semuasemua tuhantuhan, , atauatau
semuasemua karekterkarekter ajaibajaib, , atauatau semuasemua planet”.planet”.



3. 3. GrammaticGrammatic Comprehension ( Receptive Syntax)Comprehension ( Receptive Syntax)
SiswaSiswa mendengarkanmendengarkan testertester yangyang membacamembaca 5050 kalimatkalimat,, dandan 4040

daridari kalimatkalimat tersebuttersebut berisiberisi tatatata kalimatkalimat yangyang salahsalah.. SiswaSiswa
mengatakanmengatakan apakahapakah kalimatkalimat ituitu benarbenar atauatau salahsalah,, tetapitetapi tidaktidak
perluperlu dibenarkandibenarkan untukuntuk yangyang salahnyasalahnya.. DalamDalam itemitem tersebuttersebut,,
termasuktermasuk itemitem yangyang salahsalah dalamdalam nounnoun--verbverb agreement,agreement,
jamakjamak,, katakata gantiganti,, negatifnegatif,, katakata sifatsifat perbandinganperbandingan,, dandan katakata
keteranganketerangan..

4. 4. Sentence Combining (Expressive Syntax)Sentence Combining (Expressive Syntax)
Tester Tester membacamembaca duadua atauatau lebihlebih kalimatkalimat sederhanasederhana dandan siswasiswa

harusharus menggabungkanmenggabungkan kalimatkalimat tersebuttersebut menjadimenjadi satusatu kalimatkalimat
barubaru. . MisalnyaMisalnya ““AdiAdi jatuhjatuh keke bawahbawah” ” dandan “ “ iaia terlukaterluka padapada
lututnyalututnya”, ”, mungkinmungkin digabungkandigabungkan menjadimenjadi AdiAdi terlukaterluka lututnyalututnya
ketikaketika iaia jatuhjatuh keke bawahbawah..



5. Word Ordering (Expressive Syntax)5. Word Ordering (Expressive Syntax)
TyesterTyester membacamembaca beberapabeberapa ( 4 ( 4 sampaisampai 7) 7) katakata

secarasecara acakacak dandan siswasiswa harusharus menususnmenususn katakata
tersebuttersebut menjadimenjadi suatusuatu kalimatkalimat. . ContohContoh : : 
““membaca,bapak,terasmembaca,bapak,teras, , korankoran, , didi” ” menjadimenjadi ““bapakbapak
membacamembaca korankoran didi terasteras”.”.

UntukUntuk dapatdapat mengerjakanmengerjakan tugastugas testes dalamdalam TOLD TOLD 
I, I, siswasiswa harusharus memahamimemahami bicarabicara dandan dapatdapat
meresponmerespon secarasecara oral. oral. SetiapSetiap subtessubtes tidaktidak
ditentukanditentukan waktunyawaktunya, , namunnamun membutuhkanmembutuhkan
keterampilanketerampilan membacamembaca dandan menulismenulis. . KadangKadang--
kadangkadang testes iniini lebihlebih sulitsulit untukuntuk dilaksanakandilaksanakan
dibandingdibanding testes untukuntuk tingkattingkat primer. primer. DisarankanDisarankan
untukuntuk mengawalimengawali urutanurutan setiapsetiap subtessubtes adalahadalah
menyususunmenyususun bentukbentuk testes yang yang didasarkandidasarkan padapada
usiausia siswasiswa..



ASESMEN ASESMEN 
FONOLOGI/ARTIKULASIFONOLOGI/ARTIKULASI

FONEM POSISI UCAPAN ANAK

AWAL UCAPAN TENGA
H

UCAPAN AKHIR UCAPAN

A
I
U

ABU BAPA BATA

U
E
O
E
P
B
M
W
T
N
L
..

PALU SAPI TIUP



ASESMEN MORFOLOGI DAN ASESMEN MORFOLOGI DAN 
SINTAKSISSINTAKSIS

1. 1. SubtesSubtes ReseptifReseptif
KepadaKepada siswasiswa ditunjukkanditunjukkan satusatu halamanhalaman

yang yang berisiberisi 4 4 macammacam gambargambar. Tester . Tester 
membacamembaca satusatu kalimatkalimat dandan siswasiswa harusharus
memilihmemilih gambargambar yang yang mewakilimewakili artinyaartinya.  .  memilihmemilih gambargambar yang yang mewakilimewakili artinyaartinya.  .  
DuaDua kalimatkalimat dibacadibaca untukuntuk setiapsetiap halamanhalaman
daridari 4 4 gambargambar, , dandan kalimatkalimat yang yang berbedaberbeda
hanyahanya dalamdalam elemenelemen gramatikalgramatikal..

ContohContoh : : kucingkucing ituitu didi depandepan kursikursi
kucingkucing ituitu didi atasatas kursikursi..



2. 2. SubtesSubtes EkspresifEkspresif
SiswaSiswa melihatmelihat 2 2 gambargambar dandan tester tester membacamembaca

kalimatkalimat yang yang menjelaskanmenjelaskan setiapsetiap gambargambar
tersebuttersebut. . SelanjutnyaSelanjutnya untukuntuk setiapsetiap gambargambar, , 
tester  tester  bertanyabertanya.”.”SekarangSekarang apaapa namanama gambargambar
tersebuttersebut?” ?” SiswaSiswa diharapkandiharapkan mengingatmengingat kembalikembali
kalimatkalimat yang yang dibacakandibacakan tester.tester.kalimatkalimat yang yang dibacakandibacakan tester.tester.

PasanganPasangan kalimatkalimat hanyahanya berbedaberbeda dalamdalam elemenelemen
gramatikalgramatikal ( ( katakata kerjakerja, , katakata depandepan, , dsbdsb.).)

ContohContoh : : KambingKambing--kambingkambing ituitu sedangsedang
makanmakan rumputrumput..

KambingKambing ituitu sedangsedang makanmakan
rumputrumput..



ASESMEN PENGGUNAAN BAHASAASESMEN PENGGUNAAN BAHASA

PragmatikPragmatik merujukmerujuk padapada caracara bahasabahasa digunakandigunakan untukuntuk berkomunikasiberkomunikasi
dalamdalam situasisituasi yang yang berbedaberbeda. . SebagaimanaSebagaimana pengembanganpengembangan
keterampilanketerampilan berbahasaberbahasa, , anakanak belajarbelajar untukuntuk memodifikasimemodifikasi pilihanpilihan
katakata--katakata merekamereka sesuaisesuai dengandengan strukturstruktur gramatikalgramatikal terhadapterhadap pesanpesan
yang yang merekamereka sampaikansampaikan dandan situasisituasi didi manamana komuniksikomuniksi dilakukandilakukan. . 

KonteksKonteks aktivitasaktivitas bicarabicara merupakanmerupakan suatusuatu variabelvariabel pentingpenting dandan
ditentukanditentukan oleholeh beberapabeberapa faktorfaktor berikutberikut..
-- SetingSeting sosialsosial dandan terjadinyaterjadinya interaksiinteraksi-- SetingSeting sosialsosial dandan terjadinyaterjadinya interaksiinteraksi
-- lokasilokasi interaksiinteraksi
-- KarakteristikKarakteristik partisipanpartisipan ( ( jenisjenis kelamin,etnikkelamin,etnik, , ras,dsbras,dsb) ) dalamdalam

interaksiinteraksi..
-- TopikTopik dandan tujuantujuan interaksiinteraksi
-- JarakJarak partisipanpartisipan ( ( face to faceface to face,  ,  berjarakberjarak, , tidaktidak kelihatankelihatan dalamdalam

interaksiinteraksi))
--PeranPeran pembicarapembicara..



SitemSitem KategoriKategori PenggunaanPenggunaan BahasaBahasa
mencakupmencakup ::
Ritualizing, Ritualizing, menggunakanmenggunakan bahasadalambahasadalam situasisituasi sosialsosial, , 

sepertiseperti :  :  salamsalam, , ucapanucapan selamat,perkenalanselamat,perkenalan, , meresponmerespon
dandan memintameminta informasiinformasi, , dsbdsb))

Informing, Informing, menggunakanmenggunakan bahasabahasa untukuntuk memberimemberi dandan
memintameminta informasiinformasi..

Controlling, Controlling, penggunaanpenggunaan bahasabahasa untukuntuk mengontrolmengontrol atauatauControlling, Controlling, penggunaanpenggunaan bahasabahasa untukuntuk mengontrolmengontrol atauatau
mempengaruhmempengaruh aktivitasaktivitas pendengarpendengar..

Feeling,  Feeling,  penggunaanpenggunaan bahasabahasa untukuntuk mengekspresikanmengekspresikan
perasaanperasaan atauatau meresponmerespon perasaanperasaan atauatau sikapsikap yang yang 
diekspresikandiekspresikan oleholeh orangorang lain.lain.

Imagining, Imagining, penggunaanpenggunaan bahasabahasa untukuntuk menciptakanmenciptakan suatusuatu
situasisituasi khayalankhayalan, , sepertiseperti berceriteraberceritera, , bermainbermain peranperan, , atauatau
berfantasiberfantasi



KeterampilanKeterampilan reseptifreseptif dapatdiditeksidapatdiditeksi degandegan
menggunakanmenggunakan videotape videotape atauatau gambargambar yang yang 
menunjukkanmenunjukkan interskasiinterskasi percakapanpercakapan. . ContohContoh: : 
JikaJika fungsifungsi controlling controlling daridari bahasabahasa diminatidiminati, , 
guru guru dapatdapat menunjukkanmenunjukkan gambargambar tentngtentng duadua
anakanak yang yang salahsalah satunyasatunya bermainbermain dengandengan
truktruk mainanmainan. . SiswaSiswa dimintadiminta untukuntuk memilihmemilih
permintaanpermintaan yang yang tepattepat:” :” beriberi akuaku truktruk ituitu” ” atauataupermintaanpermintaan yang yang tepattepat:” :” beriberi akuaku truktruk ituitu” ” atauatau
““bolehkahbolehkah akauakau bermainbermain dengandengan truktruk ituitu
sebentarsebentar sajasaja?”?”

GambarGambar berikutberikut menunjukkanmenunjukkan checklist yang checklist yang 
dirancangdirancang untukuntuk mencatatmencatat penampilanpenampilan
pragmatikpragmatik daridari parapara prapra remajaremaja dandan remajaremaja..



NamaNama : …………   : …………   tanggaltanggal lahirlahir : ………….. : ………….. JenisJenis kelaminkelamin ……………………
KelasKelas: …………… Guru : ………………….. : …………… Guru : ………………….. TanggalTanggal : ……………….: ……………….

Aktivitas Komunikasi TP J
R

KD SR SL

Ritualizing
1. Memberi salam pada orang lain dengan

tepat
2. Mengenalkan diri dengan tepat.
3. Mengenalkan seseorang pada orang lain
4. Mengenalkan diri ketika bertelepon
5. Bertanya pada seseorang dengan tepat

ketika bertelepon , dsb.ketika bertelepon , dsb.

Informing
1. Bertanya tentang nama pada orang lain 

dengan tepat
2. Bertanya tentang alamat pada orang

lain dengan tepat.
3. Bertanya tentang lokasi kegiatan

dengan tepat.
4. Bertanya tentang waktu kegiatan

dengn tepat
5. Menginformasikan lokasi kegiatan

yang diminta.



Aktivitas Komunikasi TP J
R

K
D

S
R

SL

Controlling
1.Menyarankan tempat untuk mengadakan
pertemuan dengan tepat.
2. Meminta izin secara tepat
3. Meminta waktu untuk memberikan alasan
4. Memberikan alasan secara tepat
5. Meminta tolong secara tepat

FeelingFeeling
1 Mengekspresikan penghargaan yang tepat
2. Meminta maaf secara tepat.
3. Mengekspresikan persetujuan secara tepat.
4. Mengekspresikan ketidaksetujuan secara tepat.
5. Mengekspresikan dukungan secara tepat.
6. Memberikan ucapan selamat secara tepat.
7. Mengekspresikan perasaan dan sikap positif
secara tepat
8. Mengekspresikan perasaan dan sikap negatif
secara tepat.



SELESAISELESAISELESAISELESAI



ASESMEN PENDENGARANASESMEN PENDENGARAN



Ruang lingkupRuang lingkup

�� OBSERVASIOBSERVASI
�� TES BERBISIKTES BERBISIK
�� TES GARPUTALATES GARPUTALA
�� AUDIOMETRIAUDIOMETRI



OBSERVASIOBSERVASI
�� Usia  4  minggu :Usia  4  minggu :
�� -- Apakah anak  Anda tersentak  bila   mendengar  bunyi baik  sumbernya  kelihatan  Apakah anak  Anda tersentak  bila   mendengar  bunyi baik  sumbernya  kelihatan  

atau  tidak?atau  tidak?
�� -- Apakah mimik wajahnya   berubah  bila  Anda   berbicara  pada anak Anda Apakah mimik wajahnya   berubah  bila  Anda   berbicara  pada anak Anda 

sekalipun  ia  tidak melihat Anda?sekalipun  ia  tidak melihat Anda?
�� -- Apakah  ia bereaksi  bila mendengar  suara  musik  pada  volume  normal? Apakah  ia bereaksi  bila mendengar  suara  musik  pada  volume  normal? 
�� Usia   6 bulan : Usia   6 bulan : 
�� -- Apakah  ia  menolehkan  kepalanya pada arah  dimana  Anda memanggilnya Apakah  ia  menolehkan  kepalanya pada arah  dimana  Anda memanggilnya 

sekalipun Anda tidak  tampak  baginya ? sekalipun Anda tidak  tampak  baginya ? 
�� -- Apakah  ia  sadar  bila  ada  orang  berbicara  di dekatnya  sekalipun ia  tidak  Apakah  ia  sadar  bila  ada  orang  berbicara  di dekatnya  sekalipun ia  tidak  �� -- Apakah  ia  sadar  bila  ada  orang  berbicara  di dekatnya  sekalipun ia  tidak  Apakah  ia  sadar  bila  ada  orang  berbicara  di dekatnya  sekalipun ia  tidak  

melihat  mereka ?melihat  mereka ?
�� -- Apakah  ia  membuat  suara   yang  berbeda  bila  Anda  berbicara  padanya  Apakah  ia  membuat  suara   yang  berbeda  bila  Anda  berbicara  padanya  

sekalipun ia  tidak  melihat  Anda? sekalipun ia  tidak  melihat  Anda? 
�� Usia  12 bulan:Usia  12 bulan:
�� -- Apakah   anak  bereaksi  atas  suara  lembut  di  dekatnya (  misalnya  detak  alat Apakah   anak  bereaksi  atas  suara  lembut  di  dekatnya (  misalnya  detak  alat 

jam  atau  robekan  kertas)  sekalipun  penyebab  suaranya   tidak  kelihatan? jam  atau  robekan  kertas)  sekalipun  penyebab  suaranya   tidak  kelihatan? 
�� -- Dapatkah  ia  tenang   bila  Anda  berbicara padanya  saat  Anda  tak  tampak  Dapatkah  ia  tenang   bila  Anda  berbicara padanya  saat  Anda  tak  tampak  

olehnya?olehnya?
�� -- Mampukah  ia  mengucapkan  satu/dua  kata  dengan  jelas?Mampukah  ia  mengucapkan  satu/dua  kata  dengan  jelas?
�� -- Apakah  ia  berbicara  sendiri pada waktu sendirian?Apakah  ia  berbicara  sendiri pada waktu sendirian?



�� Usia 18 bulan : Usia 18 bulan : 
�� -- Apakah  anak  Anda bereaksi pada perintah  yang  diberikannya  pada  jarak Apakah  anak  Anda bereaksi pada perintah  yang  diberikannya  pada  jarak 

4 atau 6  meter ? 4 atau 6  meter ? 
�� -- Dapatkah  ia  mengucapkan  beberapa kata secara  jelas?Dapatkah  ia  mengucapkan  beberapa kata secara  jelas?
�� -- Dapatkah ia  meniru  suara  binatang?Dapatkah ia  meniru  suara  binatang?
�� -- Dapatkah  ia menjawab pertanyaan “dimana”  dengan  menoleh  atau  Dapatkah  ia menjawab pertanyaan “dimana”  dengan  menoleh  atau  

menunjuk?menunjuk?menunjuk?menunjuk?
�� Usia  2 tahun : Usia  2 tahun : 
�� -- Apakah  anak  mendengar  bila  dipanggil pada  jarak 4 atau  6 meter ? Apakah  anak  mendengar  bila  dipanggil pada  jarak 4 atau  6 meter ? 
�� -- Dapatkah  ia mengulangi  kataDapatkah  ia mengulangi  kata--kata  yang  diucapkan tanpa melihat  gerak  kata  yang  diucapkan tanpa melihat  gerak  

bibir? bibir? 
�� -- Apakah  ia  mengenal  bunyi tertentu  seperti  mesin  mobil,  suara  di  ruang  Apakah  ia  mengenal  bunyi tertentu  seperti  mesin  mobil,  suara  di  ruang  

sebelah  tanpa  melihat  bendanya?sebelah  tanpa  melihat  bendanya?
�� -- Dapatkah  ia  mengucapkan kataDapatkah  ia  mengucapkan kata--kata  yang  terdiri  atas  2 suku kata  seperti  kata  yang  terdiri  atas  2 suku kata  seperti  

ibu, bapak, dan kakak?ibu, bapak, dan kakak?
�� Apabila  anak  berkaliApabila  anak  berkali--kali  tidak  menunjukkan  perilaku  sebagaimana  kali  tidak  menunjukkan  perilaku  sebagaimana  

mestinya,  maka  anak Anda perlu  diperiksa  lebih lanjut  ke  dokter THT.mestinya,  maka  anak Anda perlu  diperiksa  lebih lanjut  ke  dokter THT.



TES BERBISIKTES BERBISIK

�� Tes  ini  harus  dilaksanakan   di  dalam  suatu  ruang  Tes  ini  harus  dilaksanakan   di  dalam  suatu  ruang  
tertutup  dan  sunyi, serta  tidak  ada  gema .tertutup  dan  sunyi, serta  tidak  ada  gema .

�� Testee  diberi    tahu  bahwa  tester akan mengatakan  Testee  diberi    tahu  bahwa  tester akan mengatakan  
suatu kata  dengan  berbisik  atau percakapan, dan   suatu kata  dengan  berbisik  atau percakapan, dan   
testee  harus mendengarkan  dengan  baik serta  testee  harus mendengarkan  dengan  baik serta  
mengulang kata tersebut  dengan  suara  percakapan  mengulang kata tersebut  dengan  suara  percakapan  
biasa.biasa.biasa.biasa.

�� Testee tidak  boleh  melihat  gerak  bibir  tester untuk  Testee tidak  boleh  melihat  gerak  bibir  tester untuk  
menghindari  testee menbaca  ujaran tester. menghindari  testee menbaca  ujaran tester. 

�� Tester  harus  berbicara dengan  suara   lantang dan  Tester  harus  berbicara dengan  suara   lantang dan  
semua  kata  harus  diucapkan sama  keras.semua  kata  harus  diucapkan sama  keras.



�� Sebelum  mengucapkan  kataSebelum  mengucapkan  kata--kata, janganlah kata, janganlah 
menghirup udara  terlalu  dalam  untuk  menghirup udara  terlalu  dalam  untuk  
menghindari suku  kata  pertama diucapkan  menghindari suku  kata  pertama diucapkan  
terlalu  keras.terlalu  keras.

�� KataKata--kata  yang  sesuai  diucapkan untuk  tes  kata  yang  sesuai  diucapkan untuk  tes  
ini terdiri dari  dua  suku  kata, seperti :  bola, ini terdiri dari  dua  suku  kata, seperti :  bola, 
meja, buku, dsb.meja, buku, dsb.meja, buku, dsb.meja, buku, dsb.

�� Telinga  harus  di  tes satu  persatu. Telinga  harus  di  tes satu  persatu. Oleh  Oleh  
karena  itu  telinga  yang  tidak  di  tes  harus  karena  itu  telinga  yang  tidak  di  tes  harus  
ditutup. Penutupan  telinga  dilakukan  dengan  ditutup. Penutupan  telinga  dilakukan  dengan  
menekan  tragus  ke  dalam  lubang telinga.menekan  tragus  ke  dalam  lubang telinga.



Apabila  persyaratan  tadi  sudah  terpenuhi, kita  dapat  Apabila  persyaratan  tadi  sudah  terpenuhi, kita  dapat  
memperkirakan   kekurangan  dengar  anak  memperkirakan   kekurangan  dengar  anak  
berdasarkan  tabel   berikut.berdasarkan  tabel   berikut.

Dalam  Dalam  
telingatelinga

30 30 
CMCM

100 100 
CMCM

300 300 
CMCM

BERBISIKBERBISIK 7575 5555 4545 35 dB35 dBBERBISIKBERBISIK 7575 5555 4545 35 dB35 dB

PERCAKAPANPERCAKAPAN 9090 7070 6060 50 dB50 dB



Intensitas   bunyi dengan satuan  desiBel   (dB) Intensitas   bunyi dengan satuan  desiBel   (dB) 
pada  tabel  di  atas, bukan  nilai  mutlak, namun pada  tabel  di  atas, bukan  nilai  mutlak, namun 
merupakan nilai perbandingan antara  dua  merupakan nilai perbandingan antara  dua  
intensitas yaitu  tekanan  suara  efektif  tertentu intensitas yaitu  tekanan  suara  efektif  tertentu 
dengan  acuan/ standar tekanan  suara  efektif. dengan  acuan/ standar tekanan  suara  efektif. 
Nilai standar tekanan  suara  efektif = 0,0002 Nilai standar tekanan  suara  efektif = 0,0002 
dyne/cm2  (sama dengan  nilai 0  dalam dB).   dyne/cm2  (sama dengan  nilai 0  dalam dB).   
Ambang  pendengaran fisiologis diperkirakan Ambang  pendengaran fisiologis diperkirakan 
sama tetapi  ambang  faham adalah  kirasama tetapi  ambang  faham adalah  kira--kira  kira  
Ambang  pendengaran fisiologis diperkirakan Ambang  pendengaran fisiologis diperkirakan 
sama tetapi  ambang  faham adalah  kirasama tetapi  ambang  faham adalah  kira--kira  kira  
25 dB lebih tinggi. Hal  ini  berarti bahwa  jika   25 dB lebih tinggi. Hal  ini  berarti bahwa  jika   
testee dapat mendengar bisikan pada  jarak  testee dapat mendengar bisikan pada  jarak  
100cm  (45 dB) serta  dapat mengulangi kata100cm  (45 dB) serta  dapat mengulangi kata--
kata   yang  diucapkan tester  dengan  baik, kata   yang  diucapkan tester  dengan  baik, 
maka  kekurangan  dengar maksimal adalah 45 maka  kekurangan  dengar maksimal adalah 45 
dB dB –– 25 dB = 20dB (G.L.A., Cox  fc,1980:3225 dB = 20dB (G.L.A., Cox  fc,1980:32--33)33)



TES GARPUTALATES GARPUTALA

Garpu tala dapat  digunakan  sebagai  alat  tes  Garpu tala dapat  digunakan  sebagai  alat  tes  
pendengaran, namun  karena   memiliki  berbagai  pendengaran, namun  karena   memiliki  berbagai  
kelemahan, maka  tes  garpu tala  jarang  digunakan.  kelemahan, maka  tes  garpu tala  jarang  digunakan.  
KelemahanKelemahan--kelemahan  tersebut antara  lain : kelemahan  tersebut antara  lain : 

1) Kekerasan  bunyi  dari  garpu  tala  tidak tetap tergantung  1) Kekerasan  bunyi  dari  garpu  tala  tidak tetap tergantung  
kuat kuat –– lemahnya  tester  memukul  garpu tala.  Garpu tala lemahnya  tester  memukul  garpu tala.  Garpu tala kuat kuat –– lemahnya  tester  memukul  garpu tala.  Garpu tala lemahnya  tester  memukul  garpu tala.  Garpu tala 
dipukul    keras  bunyinya  keras; garpu tala  dipukul lemah dipukul    keras  bunyinya  keras; garpu tala  dipukul lemah 
bunyinya  akan  lemah.bunyinya  akan  lemah.

2) Kekerasan  bunyi  garpu tala  berkurang  dengan  cepat.2) Kekerasan  bunyi  garpu tala  berkurang  dengan  cepat.
3) Dengan  garpu tala  tertentu hanya   dapat diperdengarkan  3) Dengan  garpu tala  tertentu hanya   dapat diperdengarkan  

satu  nada  saja. satu  nada  saja. 
Kelemahan  no. 3,  dapat  diatasi  dengan menyediakan  Kelemahan  no. 3,  dapat  diatasi  dengan menyediakan  

banyak  garpu tala  dengan   berbagai  frekuensi. banyak  garpu tala  dengan   berbagai  frekuensi. 
Sedangkan  dua nomor  lainnya   sulit  diatasi.Sedangkan  dua nomor  lainnya   sulit  diatasi.



JENIS TES GARPUTALAJENIS TES GARPUTALA

1.1. TES RINNETES RINNE
2.2. TES WEBERTES WEBER
3.3. TES SWACHBACHTES SWACHBACH



TES RINNETES RINNE

�� Digunakan  untuk  menentukan   gangguan pendengaran Digunakan  untuk  menentukan   gangguan pendengaran 
tipe  konduktif atau  sensorineural. tipe  konduktif atau  sensorineural. 

�� Pengetesan  dimulai  dengan  memukul  garpu  tala   Pengetesan  dimulai  dengan  memukul  garpu  tala   
dengan  kayu  kecil, kemudian  didekatkan  ke  daun  dengan  kayu  kecil, kemudian  didekatkan  ke  daun  dengan  kayu  kecil, kemudian  didekatkan  ke  daun  dengan  kayu  kecil, kemudian  didekatkan  ke  daun  
telinga testee (melalui hantaran udara).telinga testee (melalui hantaran udara).

�� Apabila  testee  sudah  tidak  mendengar   bunyi  garpu  Apabila  testee  sudah  tidak  mendengar   bunyi  garpu  
tala,  maka  kaki  landas  garpu tala  ditempelkan  pada  tala,  maka  kaki  landas  garpu tala  ditempelkan  pada  
tulang  mastoid (ada di belakang  telinga) atau  melaluitulang  mastoid (ada di belakang  telinga) atau  melalui
hantaran tulang dan bertanya   apakah   testee masih hantaran tulang dan bertanya   apakah   testee masih 
mendengar  bunyi  garpu tala   atau  tidak. mendengar  bunyi  garpu tala   atau  tidak. 



�� Apabila testee  masih  mendengar, maka  hasilnya  Apabila testee  masih  mendengar, maka  hasilnya  
disebut  Rinne negatip yang  menunjukkan  gangguan  disebut  Rinne negatip yang  menunjukkan  gangguan  
pendengaran    konduktif  untuk  frekuensi  tersebut. pendengaran    konduktif  untuk  frekuensi  tersebut. 

�� Apabila  testee  mendengar bunyi  garpu tala  lebih lama  Apabila  testee  mendengar bunyi  garpu tala  lebih lama  
melalui hantaran udaramelalui hantaran udara dari  pada hantaran tulang, dari  pada hantaran tulang, 
maka  hasil  tes disebut Rinne positip dan menunjukkan maka  hasil  tes disebut Rinne positip dan menunjukkan 
gangguan pendengaran  sensorineural. gangguan pendengaran  sensorineural. 

�� Apabila   telinga  yang  normal  di tes  dengan   tes  Apabila   telinga  yang  normal  di tes  dengan   tes  �� Apabila   telinga  yang  normal  di tes  dengan   tes  Apabila   telinga  yang  normal  di tes  dengan   tes  
Rinne,  maka  hasilnya  Rinne  positip juga, karena  Rinne,  maka  hasilnya  Rinne  positip juga, karena  
telinga  itu  lebih  peka  untuk  hantaran udara dari  pada  telinga  itu  lebih  peka  untuk  hantaran udara dari  pada  
hantaran hantaran tulang. tulang. 



�� Tes Rinne  memiliki  kelemahan, yaitu  apabila testee    Tes Rinne  memiliki  kelemahan, yaitu  apabila testee    
memiliki  gangguan  pendengaran  konduktif  ringan, memiliki  gangguan  pendengaran  konduktif  ringan, 
maka  Rinne negatif  tidak  diperoleh,  karena  telinganya  maka  Rinne negatif  tidak  diperoleh,  karena  telinganya  
lebih  peka  terhadap  hantaran udara,  sehingga  lebih  peka  terhadap  hantaran udara,  sehingga  
hasilnya  menjadi Rinne  positip dan  salah.  hasilnya  menjadi Rinne  positip dan  salah.  

�� Disamping  itu  apabila  testee memiliki  gangguan Disamping  itu  apabila  testee memiliki  gangguan 
pendengaran  sensorineural  berat dan telinga  yang pendengaran  sensorineural  berat dan telinga  yang 
lainnya   normal (unilateral) , maka  hasilnya  menjadi  lainnya   normal (unilateral) , maka  hasilnya  menjadi  lainnya   normal (unilateral) , maka  hasilnya  menjadi  lainnya   normal (unilateral) , maka  hasilnya  menjadi  
Rinne  negatif dan  salah  juga. Hal  itu  karena  telinga  Rinne  negatif dan  salah  juga. Hal  itu  karena  telinga  
yang  normal  akan  akan menangkap  bunyi  melalui yang  normal  akan  akan menangkap  bunyi  melalui 
hantaran tulang. Oleh  karena  itu tes  Rinne  ini  harus  hantaran tulang. Oleh  karena  itu tes  Rinne  ini  harus  
didampingi  dengan  tes  garputala  lainnya. didampingi  dengan  tes  garputala  lainnya. 



TES WEBERTES WEBER
�� Tes ini biasanya dilakukan terhadap   testee yang Tes ini biasanya dilakukan terhadap   testee yang 

memiliki gangguan  pendengaran  yang  bersifat  memiliki gangguan  pendengaran  yang  bersifat  
unilateral (satu   telinga  lebih  baik  dari telinga yang  unilateral (satu   telinga  lebih  baik  dari telinga yang  
lain).  lain).  

�� Tes  ini  adalah untuk  menentukan telinga  mana  yang  Tes  ini  adalah untuk  menentukan telinga  mana  yang  
lebih  peka  terhadap  getaranlebih  peka  terhadap  getaran--getaran  garpu  tala yang  getaran  garpu  tala yang  
dipasang  di   atas  kepala testee. dipasang  di   atas  kepala testee. dipasang  di   atas  kepala testee. dipasang  di   atas  kepala testee. 

�� Apabila  testee  mendengar  getaran  pada  telinga yang  Apabila  testee  mendengar  getaran  pada  telinga yang  
lebih buruk, hasilnya menunjukkan   gangguan lebih buruk, hasilnya menunjukkan   gangguan 
pendengaran  konduktif. pendengaran  konduktif. 

�� Sedangkan bila  testee  mendengar  getaran  pada  Sedangkan bila  testee  mendengar  getaran  pada  
telinga  yang  lebih baik, maka hasilnya  menunjukkan  telinga  yang  lebih baik, maka hasilnya  menunjukkan  
gangguan  pendengaran sensorineural. gangguan  pendengaran sensorineural. 



TES  SCHWABACHTES  SCHWABACH
�� Tes ini merupakan  tes  garpu tala  dengan  cara  Tes ini merupakan  tes  garpu tala  dengan  cara  

membandingkan  kepekaan pendengaran  testee  membandingkan  kepekaan pendengaran  testee  
dengan tester melalui hantaran tulangdengan tester melalui hantaran tulang. . 

�� Caranya  adalah landasan  kaki  garpu  tala (yang  Caranya  adalah landasan  kaki  garpu  tala (yang  
sudah  bergetar)  ditempelkan  pada  tulang  mastoid  sudah  bergetar)  ditempelkan  pada  tulang  mastoid  
testee,  dan  catat  berapa  detik  testee  dapat  testee,  dan  catat  berapa  detik  testee  dapat  
mendengar  nada  garpu tala. mendengar  nada  garpu tala. mendengar  nada  garpu tala. mendengar  nada  garpu tala. 

�� Apabila  testee sudah   tidak  mendengar  lagi nada,  Apabila  testee sudah   tidak  mendengar  lagi nada,  
landasan  kaki garpu tala   tersebut  langsung landasan  kaki garpu tala   tersebut  langsung 
ditempelkan pada  tulang  mastoid  tester.  ditempelkan pada  tulang  mastoid  tester.  

�� Apabila  tester  masih  dapat  mendengar  nada  garpu Apabila  tester  masih  dapat  mendengar  nada  garpu 
tala  tersebut, maka schwabach   memendek, yang  tala  tersebut, maka schwabach   memendek, yang  
artinya   testee  menunjukkan  gangguan  pendengaran artinya   testee  menunjukkan  gangguan  pendengaran 
sensorineural. sensorineural. 



AUDIOMETRIAUDIOMETRI

1.1. Auditory Brainstem Responses (ABR)Auditory Brainstem Responses (ABR)
2.2. Otoacoustic Emissions (OAE)Otoacoustic Emissions (OAE)
3.3. Audiometri :Audiometri :

a. Pure Tone Audiometri a. Pure Tone Audiometri 
b. Speech Audiometrib. Speech Audiometri



Auditory Brainstem Responses Auditory Brainstem Responses 
(ABR)(ABR)

�� ABR  merupakan  suatu  alat  elektronik yang  canggih ABR  merupakan  suatu  alat  elektronik yang  canggih 
untuk  memeriksa  pendengaran  melalui  untuk  memeriksa  pendengaran  melalui  

�� Dalam  penggunaan  ABR, bayi    yang  dites biasanya  Dalam  penggunaan  ABR, bayi    yang  dites biasanya  
dalam  keadaan  tidur.  dalam  keadaan  tidur.  

�� Pada  kepala  bayi   dipasang tiga  elektroda, yaitu   dua Pada  kepala  bayi   dipasang tiga  elektroda, yaitu   dua �� Pada  kepala  bayi   dipasang tiga  elektroda, yaitu   dua Pada  kepala  bayi   dipasang tiga  elektroda, yaitu   dua 
dipasang  pada  tulang  di  belakang  telinga dan  satu dipasang  pada  tulang  di  belakang  telinga dan  satu 
dipasang pada   dahinya, dengan  demikian  bunyi dipasang pada   dahinya, dengan  demikian  bunyi 
langsung disalurkan  ke  syaraf  pendengaran  bayi.langsung disalurkan  ke  syaraf  pendengaran  bayi.

�� Reaksi  syaraf pendengaran  bayi  terhadap  bunyi  akan  Reaksi  syaraf pendengaran  bayi  terhadap  bunyi  akan  
direkam  secara  otomatis  oleh  alat  tersebut  dan  direkam  secara  otomatis  oleh  alat  tersebut  dan  
pemeriksa  tinggal menafsirkan  hasilnya. pemeriksa  tinggal menafsirkan  hasilnya. 



Otoacoustic Emissions (OAE)Otoacoustic Emissions (OAE)

OAEOAE merupakan  alat  yang  lebih canggih merupakan  alat  yang  lebih canggih 
untuk mengidentifikasi  dini  gangguan untuk mengidentifikasi  dini  gangguan 
pendengaran. pendengaran. 

Prinsip kerja  alat  ini   sama  dengan  ABR, Prinsip kerja  alat  ini   sama  dengan  ABR, Prinsip kerja  alat  ini   sama  dengan  ABR, Prinsip kerja  alat  ini   sama  dengan  ABR, 
hanya   bentuknya  lebih  kecil dan  cara  hanya   bentuknya  lebih  kecil dan  cara  
penggunaannya  lebih  praktis karena  penggunaannya  lebih  praktis karena  
cukup  ditempelkan  pada  telinga bayi  saja. cukup  ditempelkan  pada  telinga bayi  saja. 



Audiometer  nada  murniAudiometer  nada  murni

�� Merupakan  media  elektronik  yang menghasilkan nadaMerupakan  media  elektronik  yang menghasilkan nada--
nada murni  dengan  berbagai  frekuensi  nada murni  dengan  berbagai  frekuensi  

�� Media  ini  dilengkapi dengan Media  ini  dilengkapi dengan earphones dan  vibrator. earphones dan  vibrator. 
Earphones Earphones (dipasang  pada telinga  (dipasang  pada telinga  testee)testee) untuk untuk 
menghantarkan  nadamenghantarkan  nada--nada  murni  melalui telinga  luar nada  murni  melalui telinga  luar 
(metode  hantaran / konduksi  udara). Sedangkan  vibrator  (metode  hantaran / konduksi  udara). Sedangkan  vibrator  (metode  hantaran / konduksi  udara). Sedangkan  vibrator  (metode  hantaran / konduksi  udara). Sedangkan  vibrator  
(dipasang  pada tulang  mastoid yang  ada  dibelakang  (dipasang  pada tulang  mastoid yang  ada  dibelakang  
telinga)  untuk  menghantarkan  getaran suara,  langsung  telinga)  untuk  menghantarkan  getaran suara,  langsung  
ke telinga dalam (metode hantaran  tulang). ke telinga dalam (metode hantaran  tulang). 

�� Kedua metode  audiometri  tersebut  harus  dilakukan Kedua metode  audiometri  tersebut  harus  dilakukan 
untuk  mengetahui  apakah  telinga yang  bersangkutan  untuk  mengetahui  apakah  telinga yang  bersangkutan  
mengalami  gangguan pendengaran  konduktif,  mengalami  gangguan pendengaran  konduktif,  
sensorineural,  atau  campuran. sensorineural,  atau  campuran. 



�� Pengetesan harus  dilakukan   dalam  ruang  Pengetesan harus  dilakukan   dalam  ruang  
kedap  suara yang terpisah  dari  ruangan tester. kedap  suara yang terpisah  dari  ruangan tester. 

�� Pengetesan  dilakukan  pada  satu  telinga Pengetesan  dilakukan  pada  satu  telinga 
terlebih  dahulu dengan  metode hantaran udara terlebih  dahulu dengan  metode hantaran udara 
dilanjutkan  dengan  metode hantaran tulang.  dilanjutkan  dengan  metode hantaran tulang.  
Setelah  itu  baru  dilakukan  pengetesan  untuk  Setelah  itu  baru  dilakukan  pengetesan  untuk  Setelah  itu  baru  dilakukan  pengetesan  untuk  Setelah  itu  baru  dilakukan  pengetesan  untuk  
telinga yang lainnya dengan cara yang  sama. telinga yang lainnya dengan cara yang  sama. 

�� Apabila  klien  tidak mengetahui    telinga mana Apabila  klien  tidak mengetahui    telinga mana 
yang lebih  baik pendengarannya, pengetesan  yang lebih  baik pendengarannya, pengetesan  
dilakukan  pada  telinga  sebelah  kanan  dilakukan  pada  telinga  sebelah  kanan  
terlebih  dahulu.  terlebih  dahulu.  



�� Pada  audiometri dengan   metode  hantaran Pada  audiometri dengan   metode  hantaran 
tulang, penentuan  kondisi  telinga  yang  lebih  tulang, penentuan  kondisi  telinga  yang  lebih  
baik   dapat  dilakukan  melalui  tes weber  yaitu  baik   dapat  dilakukan  melalui  tes weber  yaitu  
dengan memberikan  getaran  suara pada   dengan memberikan  getaran  suara pada   
frekuensi  500Hz dengan volume  suara  yang  frekuensi  500Hz dengan volume  suara  yang  
paling  nyaman  untuk  didengarkan melalui  paling  nyaman  untuk  didengarkan melalui  
vibrator vibrator yang  ditempelkan  pada  bagian  yang  ditempelkan  pada  bagian  
tengah  dahi  tengah  dahi  testee.testee.

�� Selanjutnya  ditanyakan  pada  testee pada Selanjutnya  ditanyakan  pada  testee pada �� Selanjutnya  ditanyakan  pada  testee pada Selanjutnya  ditanyakan  pada  testee pada 
telinga sebelah  mana dia  dapat  mendengar telinga sebelah  mana dia  dapat  mendengar 
nada.  Ada  tiga  kemungkinan  jawaban,  yaitu  nada.  Ada  tiga  kemungkinan  jawaban,  yaitu  
pada telinga  kiri,  telinga kanan, atau  tidak  pada telinga  kiri,  telinga kanan, atau  tidak  
keduakedua--duanya. Apabila  jawaban  testeeduanya. Apabila  jawaban  testee adalah  adalah  
pada  salah  satu  telinga,  maka   pengetesan  pada  salah  satu  telinga,  maka   pengetesan  
dilakukan   pada  telinga  yang  dapat  dilakukan   pada  telinga  yang  dapat  
mendengar  nada  terlebih  dahulu. mendengar  nada  terlebih  dahulu. 



�� Pada  audiometri nada  murni, pengetesan  Pada  audiometri nada  murni, pengetesan  
dilakukan  untuk  mencari  ambang  dilakukan  untuk  mencari  ambang  
pendengaran baik  melalui metode pendengaran baik  melalui metode 
hantaran udara maupun hantaran tulang.hantaran udara maupun hantaran tulang.

�� Ambang  pendengaran  adalah tingkat  Ambang  pendengaran  adalah tingkat  
tekanan  suara yang terendah  yang  tekanan  suara yang terendah  yang  
masih  dapat  didengar  oleh  telinga  yang  masih  dapat  didengar  oleh  telinga  yang  
bersangkutan.  bersangkutan.  bersangkutan.  bersangkutan.  

�� Ambang  pendengaran   pada setiap  Ambang  pendengaran   pada setiap  
frekuensi  untuk  setiap  telinga  direkam  frekuensi  untuk  setiap  telinga  direkam  
dalam  bentuk  grafik dengan  tandadalam  bentuk  grafik dengan  tanda--tanda  tanda  
khusus  yang  disebut  audiogram. khusus  yang  disebut  audiogram. 



Contoh AudiogramContoh Audiogram
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�� NORMAL NORMAL �� BC :  NORMAL BC :  NORMAL 
AC : AC : turunturun < 15 dB< 15 dB

�� TipeTipe KonduktifKonduktif BC : NormalBC : Normal
AC : AC : turunturun > 15 dB> 15 dB

�� TipeTipe sensorineuralsensorineural: AC : AC turunturun
BC  BC  turunturunBC  BC  turunturun
ABG : < 15 dBABG : < 15 dB

TipeTipe CampuranCampuran : AC  : AC  turunturun
BC BC turunturun
ABG > 15 dBABG > 15 dB



Contoh AudiogramContoh Audiogram







Audiometer  percakapan Audiometer  percakapan 
((speech audiometryspeech audiometry).).

Alat ini merupakan  alat  elektronik   untuk  perngetesan pendengaran Alat ini merupakan  alat  elektronik   untuk  perngetesan pendengaran 
melalui percakapan. Pada  dasarnyamelalui percakapan. Pada  dasarnya speech audiometryspeech audiometry terdiri  terdiri  
dari  kegiatandari  kegiatan--kegiatan  sebagai  berikut: kegiatan  sebagai  berikut: 

pertamapertama,  mengucapkan  serangkaian kata,  mengucapkan  serangkaian kata--kata untuk  didengar  kata untuk  didengar  
testeetestee;;

keduakedua, menyuruh testee, menyuruh testee mengulangi katamengulangi kata--kata  tersebut;  dan  kata  tersebut;  dan  
ketigaketiga,  mencatat  jumlah  kata yang  diulang  dengan  tepat. ,  mencatat  jumlah  kata yang  diulang  dengan  tepat. ketigaketiga,  mencatat  jumlah  kata yang  diulang  dengan  tepat. ,  mencatat  jumlah  kata yang  diulang  dengan  tepat. 
Rangkaian  kata  tersebut  dapat  diucapkan secara  langsung  atau Rangkaian  kata  tersebut  dapat  diucapkan secara  langsung  atau 

melalui  rekaman. Dalam  pengucapan  langsung, tester  sebagai  melalui  rekaman. Dalam  pengucapan  langsung, tester  sebagai  
operator  mengucapkan   kataoperator  mengucapkan   kata--kata  melalui mikrofon dan  kata  melalui mikrofon dan  
memonitor  suara  tester  dengan  menggunakan memonitor  suara  tester  dengan  menggunakan VU meterVU meter. Suara  . Suara  
dikirim  ke  telinga  testee  melalui  dikirim  ke  telinga  testee  melalui  earphone earphone atauatau loudspeakerloudspeaker. . 
Sedangkan  melalui metode  rekaman, rangkaian  kataSedangkan  melalui metode  rekaman, rangkaian  kata--kata  kata  
disajikan  melalui rekaman   disajikan  melalui rekaman   tapetape--recorderrecorder atau  alat  perekam  atau  alat  perekam  
lainnya. Pengetesan dilakukan   dalam  ruang  kedap  suara yang   lainnya. Pengetesan dilakukan   dalam  ruang  kedap  suara yang   
terpisah  dari  ruangan tester.terpisah  dari  ruangan tester.



Speech audiometrySpeech audiometry dapat  menyediakan 5 dapat  menyediakan 5 
(lima) tipe  informasi, yaitu :(lima) tipe  informasi, yaitu :

1) ambang  pemahaman  bicara; 1) ambang  pemahaman  bicara; 
2) tingkat  suara  yang  paling  nyaman  2) tingkat  suara  yang  paling  nyaman  

untuk didengarkan;untuk didengarkan;
3) tingkat  suara  yang  tidak  nyaman  3) tingkat  suara  yang  tidak  nyaman  3) tingkat  suara  yang  tidak  nyaman  3) tingkat  suara  yang  tidak  nyaman  

untuk  didengarkan; untuk  didengarkan; 
4) rentang  kekerasan  suara  yang  nyaman  4) rentang  kekerasan  suara  yang  nyaman  

untuk  didengarkan; dan untuk  didengarkan; dan 
5) Skor  kemampuan  membedakan  5) Skor  kemampuan  membedakan  

ucapan.ucapan.



TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH



SARANA & PRASARANASARANA & PRASARANA
DLM PENDIDIKAN ATRDLM PENDIDIKAN ATR

AUDIOMETERAUDIOMETER
ALAT BANTU MENDENGAR ALAT BANTU MENDENGAR 

LOOP SYSTEMLOOP SYSTEMLOOP SYSTEMLOOP SYSTEM



Alat bantu mendengar ( ABM) merupakan Alat bantu mendengar ( ABM) merupakan 
suatu teknologi pendengaran dengan suatu teknologi pendengaran dengan 
menggunakan sistem amplifikasi yang menggunakan sistem amplifikasi yang 
berfungsi meningkatkan tekanan suara pada berfungsi meningkatkan tekanan suara pada 

ALAT BANTU MENDENGARALAT BANTU MENDENGAR

berfungsi meningkatkan tekanan suara pada berfungsi meningkatkan tekanan suara pada 
pemakainya.pemakainya.



Pada dasarnya ABM terdiri dari :Pada dasarnya ABM terdiri dari :
a.a. Microfon ( input  transducerMicrofon ( input  transducer) yang berfungsi menangkap ) yang berfungsi menangkap 

gelombang suara sekitarnya dan merubahnya menjadi impus gelombang suara sekitarnya dan merubahnya menjadi impus 
elektrika/listrik yang berukuran kecil. Perubahan dari suatu  elektrika/listrik yang berukuran kecil. Perubahan dari suatu  
bentuk energi ke bentuk lain disebut transduksi.bentuk energi ke bentuk lain disebut transduksi.

b.b. Amflifier, Amflifier, yang  berfungsi meningkatkan intensitas  impulsyang  berfungsi meningkatkan intensitas  impuls--impuls impuls 
kecil secara terkendalu dengan memakai tenaga yang jauh lebih kecil secara terkendalu dengan memakai tenaga yang jauh lebih 
besar dan berasal dari sumber daya.besar dan berasal dari sumber daya.

c.c. Sumber energi, biasanya berupa sel merkuri kecil atau sel perak Sumber energi, biasanya berupa sel merkuri kecil atau sel perak 
oksida ( sering disebut baterai).oksida ( sering disebut baterai).

d.d. Output transducerOutput transducer, yang berfungsi untuk merubah impuls, yang berfungsi untuk merubah impuls--impuls impuls d.d. Output transducerOutput transducer, yang berfungsi untuk merubah impuls, yang berfungsi untuk merubah impuls--impuls impuls 
listrik yang keluar dari listrik yang keluar dari ampilifierampilifier kembali menjadi getarankembali menjadi getaran--getaran getaran 
suara. suara. Output transducerOutput transducer dapat berupa  dapat berupa  air conduction receiverair conduction receiver
((earphone) earphone) atauatau bone conduction  (vibrator)bone conduction  (vibrator)



ModelModel--Model Alat Bantu Model Alat Bantu 
MendengarMendengar

1.1. Model  belakang telingaModel  belakang telinga
2.2. Model dalam telingaModel dalam telinga
3.3. Model saku/pocketModel saku/pocket
4.4. Model kaca mataModel kaca mata
5.5. Bone conductionBone conduction



ModelModel--Model ABMModel ABM

Model belakang telinga              Model  dalam telingaModel belakang telinga              Model  dalam telinga



Model  Model  pocket,pocket, kaca mata, dan kaca mata, dan bone bone 
conductionconduction



Bone Conduction Hearing AidBone Conduction Hearing Aid

�� Merubah gelombang suara menjadi getaranMerubah gelombang suara menjadi getaran
�� Getaran masuk ke telinga dalam melalui Getaran masuk ke telinga dalam melalui 

kepalakepala
�� Dapat digunakan untuk mengoreksi Dapat digunakan untuk mengoreksi �� Dapat digunakan untuk mengoreksi Dapat digunakan untuk mengoreksi 

ketunarunguan konduktifketunarunguan konduktif



FITTING FITTING 
(MEMILIH DAN MEMASANG  ABM )(MEMILIH DAN MEMASANG  ABM )

�� Jenis manakah yang cocok : Jenis  bone Jenis manakah yang cocok : Jenis  bone 
conduction atau air conduction?conduction atau air conduction?

�� Sistem apakan yang cocok : monoural/binaural?Sistem apakan yang cocok : monoural/binaural?
�� Model apakah yang cocok :  model saku, belakang Model apakah yang cocok :  model saku, belakang �� Model apakah yang cocok :  model saku, belakang Model apakah yang cocok :  model saku, belakang 

telinga, dalam telinga, atau kacamata?telinga, dalam telinga, atau kacamata?
�� Benarkah  gain  alat bantu  yang diperlukan Benarkah  gain  alat bantu  yang diperlukan 

anak?anak?
�� Tipe earmold apakah yang cocok?Tipe earmold apakah yang cocok?



PEMELIHARAAN ABMPEMELIHARAAN ABM

�� Matikan ABM  jika sedang tidak digunakan. Lepaskan Matikan ABM  jika sedang tidak digunakan. Lepaskan 
baterai jika  ABM  tidak akan digunakan selama beberapa baterai jika  ABM  tidak akan digunakan selama beberapa 
hari. Simpan di tempat  yang sejuk, kering, dan bersihkan hari. Simpan di tempat  yang sejuk, kering, dan bersihkan 
ABM dengan kain lap halus.ABM dengan kain lap halus.

�� Lepaskan ABM ketika mandi, mdnggunakan hair dryer,dan  Lepaskan ABM ketika mandi, mdnggunakan hair dryer,dan  �� Lepaskan ABM ketika mandi, mdnggunakan hair dryer,dan  Lepaskan ABM ketika mandi, mdnggunakan hair dryer,dan  
hair sprai.hair sprai.

�� Jangan memakai ABM, ketika sedang melakukan rontgen, Jangan memakai ABM, ketika sedang melakukan rontgen, 
CTCT--Scan atau  terapi radiasi lainnya.Scan atau  terapi radiasi lainnya.



LOOP SYSTEMLOOP SYSTEM

�� Penggunaan daerah magnetis pada suatu Penggunaan daerah magnetis pada suatu 
ruang yang dibuat melalui loop.ruang yang dibuat melalui loop.

�� Loop Loop �� lilitan kawat yang dipasang di lilitan kawat yang dipasang di 
dalam tembok kelas atau di bawah kursi dalam tembok kelas atau di bawah kursi dalam tembok kelas atau di bawah kursi dalam tembok kelas atau di bawah kursi 
siswa.siswa.

�� Bila  anak dengan ABM berada pada daerah Bila  anak dengan ABM berada pada daerah 
magnetis teb,  maka lilitan induksi pada magnetis teb,  maka lilitan induksi pada 
ABM akan terpengaruh oleh loop tersebut.ABM akan terpengaruh oleh loop tersebut.



LOOP SYSTEMLOOP SYSTEM



Cochlear ImplantsCochlear Implants

Komponen dasar :Komponen dasar :
�� External microphoneExternal microphone
�� Speech processorSpeech processor
�� Implanted cochlear stimulatorImplanted cochlear stimulator











INTERVENSI DINI



Pengertian

Merupakan  suatu tindakan yang bertujuan   untuk 

membantu perkembangan seorang anak yang  

menyandang ketunarunguan sejak dini, segera 

setelah ketunarunguan dideteksi. 

Intervensi dini yang dibahas  merupakan intervensi  

setelah ketunarunguan dideteksi. 

Intervensi dini yang dibahas  merupakan intervensi  

secara edukatif.

Intervensi dini dilakukan untuk meminimalisasi 

dampak  ketunarunguan.

dampak yang  yang paling besar  adalah   

keterbatasan dalam penguasaan bahasa lisan.



ketunarunguan

Keterlambatan  perkembangan 
bahasa lisan

Perlunya upaya pengembangan
bahasa sejak dini ( kebutuhan khusus)



Pemenuhan kebutuhan kusus (pemerolehan bahasa 
lisan),dapat diupayakan sedini mungkin dengan 
memperhatikan :

1.Terlaksananya deteksi dini ketunarunguan dan tersedianya program 
intervensi dini dgn menerapkan asesmen  pendengaran & psikologik.
2.Pada awal proses  pendidikan di sekolah perlu  diupayakan 
terjadinya proses penguasan bahasa lisan terlebih dahulu.
3.Perlunya media komunikasi sesuai kebutuhan& penggunaan metode  
penguasaan bahasa yang tepat.penguasaan bahasa yang tepat.
4.Penggunaan alat  bantu mendengar.
5.Diberikannya  program Bina Persepsi Bunyi dan Irama (BPBI) dan 
bina bicara  secara kontinyu dan berkesinambungan.
6.Adanya  bimbingan dan pendampingan sejak usia dini, baik  bagi 
anak itu sendiri maupun  orang tua /keluarganya.



Tujuan Intervensi Dini
Mengurangi kelainan      primer

Jangka pendek
Mencegah masalah sekunder

Jangka Panjang � ATR tumbuh dan  berkembang        
secara optimal.



JENIS-JENIS INTERVENSI DINI

INTERVENSI 

DINI

MEDIS PROSTETIK
HABILITATIF

/EDUCATIF



Intervensi Dini Secara Medis

� Pengukuran pendengaran bayi
- Behavioral Observasi Audiometri (BOA)
- Free Field Test
- Brain Evoked Response Audiometri   (BERA)- Brain Evoked Response Audiometri   (BERA)

� Pengukuran pendengaran anak
- Tes Berbisik
- Tes Garpu tala
- Pengukuran pendengaran  dengan 

menggunakan audiometer



Intervensi Dini Secara Prostetik

� Melalui pemberian alat bantu mendengar (ABM) 
yang sesuai  dengan derajat kehilangan 
pendengaran anak.

� Penggunaan ABM berdasarkan  hasil � Penggunaan ABM berdasarkan  hasil 
pemeriksaan  audiolog  atau tim medis lainnya.

� Perlu pembiasan dalam mengguakan ABM. 
� Orang tua ,guru,  maupun anak itu sendiri penting 

untuk mengetahui cara penggunaan dan 
perawatan ABM.



Intervensi Dini Secara 
Habilitatif/Edukatif

� Intervensi  dini secara habilitatif  merupakan 
bentuk intervensi dengan memberikan pengaruh 
secara educatif dalam kehidupan seorang anak 
sejak usia dini, segera setelah  diketahui 
ketunarunguannya. 

� Intervensi dini habilitatif  yang utama adalah  
pemerolehan bahasa lisan.

� Pemerolehan  bahasa dapat dilakukan di 
lingkungan keluarga melalui percakapan.

� Upaya pemerolehan bahasa yang dilakukan di 
sekolah, dilakukan melalui percakapan antara 
guru dan siswa. 



Alasan Diselenggrakannya 
Intervensi Dini

1. Memaksimalkan pencegahan dari pada 
pemulihan.

2. Memanfaatkan usia peka dalam 
perkem,bangan anak.perkem,bangan anak.

3. Mempertahankan sinkronisasi dalam 
perkembangan.



Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Keberhasilan Intervensi Dini

1. Faktor orang tua
2. Disertai  atau tidaknya dengan gangguan 

lain
3. Metode komunikasi  dan  metode 3. Metode komunikasi  dan  metode 

pemerolehan bahasa lisan yang 
diterapkan.



Ruang  Lingkup Program Intervensi Dini

1. Program Bimbingan Orang Tua
a. Kegiatan konseling, teruutama pada fase 

awal. 
b. Pemberian informasi tentang seluk beluk  

ketunarunguan.ketunarunguan.
c. Pembinaan dalam teknik/cara-cara tertentu: 

misalnya memfungsikan  dan merawat ABM, 
menstimulasi dan mengembangkan  
keterampilan anak dalam bidang komunikasi 
dan kognitif, dsb.



2. Pengembangan Bidang Sosial & Emosional 
Anak
- Melatih bersosialisasi  dengan teman sebaya ( 
saling berbagi, minta maaf bila melakukan 
kesalahan,dsb.)
- Memberikan pengertian  pada orang tua 
tentang dampak ketunarunguan terhadap tentang dampak ketunarunguan terhadap 
perkembangan sosial dan emosi.

3. Mengoptimalkan  kemampuan mendengar (Bina 
Persepsi Bunyi & Irama)

4. Pengembangan kemampuan berbahasa dan 
berkomunikasi melalui percakapan.

5. Pengembangan kognitif/pengetahuan







Pengertian kebutuhan

� Kebutuhan adalah kesenjangan atau jarak 
yang dapat diukur, antara unjuk kerja yang 
diharapkan dengan yang teramati, antara 
kini dengan keadaan yang dikehendaki.kini dengan keadaan yang dikehendaki.

� Suatu perubahan atau arah yang diinginkan 
oleh sebagian besar dari beberapa 
kelompok acuan.



SELF-ACTUALIZATION NEEDS 
TO FIND SELF FULFILLMENT AND REALIZE ONE’S POTENTIAL.

AESTHETIC NEEDS 
SYMMETRY, ORDER, AND BEAUTY

HUMAN NEEDS, Maslow

ESTEEM NEEDS 
TO ACHIEVE, TO COMPETENT AND GAIN APPROVAL AND RECOGNITION

BELONGGINGNESS AND LOVE NEEDS
TO AFFILIATE WITH OTHERS, BE ACCEPTED, AND BELONG

SAFETY NEEDS 
TO FEEL SECURE, SAFE, AND OUT OF DANGER

PSYSIOLOGICAL NEEDS 
HUNGER, THIRST, AND SO FORTH.



KEBUTUHAN TERPENUHI BANG SHT & OPTIMALKEBUTUHAN

ABK

TERABAIKAN

TERPENUHI

TDK TERPENUHI

BANG SHT & OPTIMAL

BANG  TGG & TDK 
OPTIMAL



� SECARA UNIVERSAL, SETIAP ANAK MEMILIKI 
KEBUTUHAN YG DIPERLUKAN UTK CAPAI BANG YG 
SEHAT & OPTIMAL.
– cinta, kasih sayang, perhatian, makanan / gizi yang 

baik, kesehatan, dan rasa aman. 
– Bebas dr stress, kepedulian dari teman dan keluarga, – Bebas dr stress, kepedulian dari teman dan keluarga, 

model yang positif, kesempatan sukses, dsb.
� KENYATAANNYA ?

– Perlakuan negatif : ditolak, dihina, disiksa, dsb.
– Dampaknya ? Perkembangan mentalnya menjadi 

terganggu.



IRREDICLE NEEDS

1
• HUBUNGAN BAIK DLM PENGASUHAN SCR TERUS-MENERUS

2
• PERLINDUNGAN FISIK & RASA AMAN DGN ATURAN-2 UTK 

MELINDUNGI KEBUTUHANNYA

kebutuhan-2 yg tdk dpt ditawar utk dpt  tumbuh secara sehat

3
• PENGALAMAN-2 YG MENEKANKAN PERBEDAAN INDIVIDUAL UTK 

MASING-2 PERKEMBANGAN OPTIMAL ANAK

4
• PEMBERIAN KESEMPATAN YG TEPAT SBG MEDIA MEMBANGUN 

KETERAMPILAN KOG, MOT, BHS, EMOSI & SOS. 

5
• HARAPAN YANG TEPAT DARI ORANG DEWASA 

6
• ADANYA KOMUNITAS YANG STABIL DAN KONSISTEN.

Brazelton dan Greenspan (Thomson, et all : 2004)



GLASER (Thomson, dkk., 2004) 

Lingk  gagal memenuhi � kesulitan akademik &/prilaku
Perlunya lingk mengajarkan : realitas, benar-salah & tanggung njawab



Jenis kebutuhan remaja

� Kebutuhan organik
� Kebutuhan emosional (n’Aff)
� Kebutuhan berprestasi (n’Ach)
� Kebutuhan normatif (berhubungan dgn 

kehidupan bermasyarakat)



Kebutuhan spesifik Remaja ATR

� Kebutuhan untuk mengatasi kesulitan 
belajar

� Kelanjutan sekolah
� Pengembangan karier� Pengembangan karier
� Pengembangan emosi sosial
� Penyesuaian diri thd tuntutan keluarga, 

sekolah dan masyarakat
� Pengisian waktu luang



� BUTUH DORONGAN drpd sekedar 
PENGASUHAN

� BUTUH BIMBINGAN drpd sekedar 
PERLINDUNGAN

� BUTUH PENGARAHAN drpd sekadar 
SOSIALISASISOSIALISASI

AGAR TDK TERHAMBAT :
� PERLUNYA LINGK MENGEMBANGKAN  

STRUKTUR DUKUNGAN, KESEMPATAN 
& PENGHARGAAN.




