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DEFINISI
� Public Law (Hallahan dan Kauffman, 1991: 126):  

"Specific Learning Disabilities"
- Sebagai gangguan pada satu proses psikologis dasar 
atau yang lebih terlihat didalam penggunaan bahasa 
lisan dan tulis dengan wujud seperti kesulitan  
mendengar, memikirkan, membicarakan, membaca, 
menulis, mengucapkan atau melakukan penghitungan 
matematis. matematis. 
- Tercakup kondisi-kondisi halangan persepsi, cedera 
otak, disfungsi minimal otak, disleksia, dan aphasi 
perkembangan. 
- Tidak mencakup anak yang mempunyai masalah 
yang pada dasarnya sebagai akibat hambatan visual, 
pendengaran, tunagrahita, gangguan phisik , 
gangguan emosi, lingkungan, budaya, dan ekonomi 
yang kurang menguntungkan.



� Canadian Association for Children and Adults with 
Learning Disabilities (1981):
- Anak berkesulitan belajar  adalah mereka yang tidak 
mampu mengikuti pelajaran di sekolah meskipun 
kecerda-sannya termasuk rata-rata, sedikit di atas rata-
rata, atau sedikit di bawah rata-rata, dan apabila 
kecerdasannya lebih rendah dari kondisi tersebut 
bukan lagi termasuk learning disabilities.

- Keadaan ini terjadi sebagai akibat disfungsi minimal 
otak (DMO) yaitu  karena adanya penyimpangan otak (DMO) yaitu  karena adanya penyimpangan 
dalam perkem-bangan otak yang dapat berwujud 
dalam berbagai kombinasi gejala gangguan seperti : 
gangguan persepsi, pembentukan konsep, bahasa, 
ingatan, kontrol perhatian atau gangguan motorik. –

-Keadaan ini tidak disebabkan oleh gangguan primer 
pada penglihatan, pendengaran, gangguan  motorik , 
gangguan emosional, retardasi mental, atau akibat 
lingkungan (Wright,dkk., 1985).



� The National Joint Committee for Learning Disabilities 
(NJCLD) :

- Kesulitan belajar adalah istilah umum yang digunakan 
untuk kelompok gangguan yang heterogen yang 
berupa kesulitan nyata dalam menggunakan 
pendengaran, percakapan, membaca, menulis, berfikir, 
dan kemampuan matematika.

- Gangguan ini terdapat didalam diri seseorang dan 
dianggap berkaitan dengan disfungsi sistem syaraf 
pusat. pusat. 

- Kesulitan belajar mungkin ber-dampingan dengan 
kondisi-kondisi hambatan lain (misalnya perbedaan 
budaya, kekurangan pengajaran, faktor penyebab 
psikogen), kesulitan belajar bukan akibat langsung dari 
kondisi atau pengaruh tersebut.



PREVALENSI

� Lerner (1981:15) : 1% - 30 %  anak usia 
sekolah.

� Lovitt (1989:17): 2% - 30 %
� Hasil penelitian  thdp 3.215 siswa  kls 1-6 SD � Hasil penelitian  thdp 3.215 siswa  kls 1-6 SD 

di DKI Jakarta : 16,52%  berkesulitan belajar. ( 
Mulyono & Nafsiah, 1994)

� Takeshi F. (1992:26): estimasi  ABB � 1% - 4 
%, dgn perbandingan anak laki-laki dan 
perempuan  antara  4 : 1 hingga 7 : 1.



KLASIFIKASI

(1) kesulitan  belajar yang berhubungan  dengan 
perkembangan ( developmental learning disabilities) 

Mencakup gangguan perhatian,ingatan ,motorik dan 
persepsi, bahasa, dan berpikir.

(2) kesulitan belajar akademik (academic learning (2) kesulitan belajar akademik (academic learning 
disabilities).

Mencakup  kesulitan membaca, menulis, dan 
berhitung atau matematika.



FAKTOR PENYEBAB

� Faktor organis / biologis
(adanya disfungsi dari sistem syaraf pusat )

� Faktor Genetis /keturunan

� Faktor Lingkungan
- faktor ini sangat sulit untuk - faktor ini sangat sulit untuk 

didokumentasikan. 
- Meskipun demikian sering dijumpai  adanya 

masalah dalam belajar yang disebabkan oleh 
faktor lingkungan seperti guru-guru yang tidak 
mempersiapkan program pengajarannya dengan 
baik atau kondisi keluarga yang tidak menunjang.
- faktor lingkungan  bukan penyebab yg bersifat 
primer (utama), tetapi lebih banyak bersifat 
sekunder.





Sistem Penempatan bg 

ABB  menurut Lerner

1. Kelas Khusus( Special Class)
2. Ruang Sumber(Recource Room)
3. Kelas Reguler (Regular Class)3. Kelas Reguler (Regular Class)



Kelas Khusus( Special Class)

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

� Ada dua macam kelas khusus: kelas 
sepanjang hari dan kelas bidang studisepanjang hari dan kelas bidang studi

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

� Pelajaran di kelas khusus umumnya membaca, 
menulis, berhitung



Keuntungan dan kerugian kelas 

khusus

Keuntungan :
� Pembelajaran lebih efisien, karena 

pengelompkannya homogen
� Pelayanannya bersifat individual
Kekurangan:
� ABB sering  memperoleh cap 

negatif,penoalkan
� ABB cenderung berimitasi  sesama mereka



Ruang Sumber (Resource 

Room)

� Ruang yg disediakan oleh sekolah untuk pelayanan 
bagi ABB dgn  guru remidial dan berbagai media 
pembelajaran.

Keuntungan:
� ABB memperoleh bantuan dari  guru yg terlatih
� ABB tetap berada di kelas reguler

Kekurangan:
� mengurangi kemampuan pelayanan inividual
� adanya inkonsistensi  pendekatan pembelaj
aran



Kelas Reguler (Regular 

Class)

ABB ada dalam kelas reguler dgn  sistem 
belajar kooperatif

Keuntungan:
� ABB menggunakan teman sebagai model� ABB menggunakan teman sebagai model
� Pengelolaan lebih murah
� Memahami adanya perbedaan
� Guru reguler lebih menyesuaikan 

pembelajaran dgn karakteristik individual 
semua anak



Kekurangan kelas reguler

� ABB kurang mmperoleh playanan individal
� ABB mungkin memperoleh cap negatif dr 

teman
� ABB akan ering gagal� ABB akan ering gagal
� ABB akan dirugikan krna tak memperoleh 

lyanan yg sistematis dan latihan yg cukup
� Guru kelas danreguler blm siap menangani 

ABB





KEMAMPUAN KEMAMPUAN 

PERSEPSI PENGLIHATANPERSEPSI PENGLIHATAN ::

Kemampuan mengenal suatu objek dalam ruang.Kemampuan mengenal suatu objek dalam ruang.

�� Kemampuan membedakan satu objek dari lainnya.Kemampuan membedakan satu objek dari lainnya.

�� Keterampilan menyatukan gambar, model, bentuk,  Keterampilan menyatukan gambar, model, bentuk,  �� Keterampilan menyatukan gambar, model, bentuk,  Keterampilan menyatukan gambar, model, bentuk,  
huruf, dan katahuruf, dan kata--kata yang sama.kata yang sama.

�� Mengenal objek (hewan, alat mainan dan lainMengenal objek (hewan, alat mainan dan lain--lain)lain)

�� Mengenal abjad baik dari huruf, suku kata, dan kataMengenal abjad baik dari huruf, suku kata, dan kata



KEMAMPUANKEMAMPUAN

PERSEPSI TAKTILPERSEPSI TAKTIL::

�� Kemampuan mengenal suatu objek Kemampuan mengenal suatu objek 
dg perabaan, dg perabaan, misalnya misalnya 
membedakan macammembedakan macam -- macam kulit macam kulit membedakan macammembedakan macam -- macam kulit macam kulit 
buahbuah

�� Membedakan permukaan halus dan Membedakan permukaan halus dan 
kasar, misalnya membedakan kasar, misalnya membedakan 
Berbagai kainBerbagai kain



PERSEPSI KINESTETIK DIPEROLEH MELALUI PERSEPSI KINESTETIK DIPEROLEH MELALUI 

GERAKAN TUBUH DAN KONTRAKSI OTOTGERAKAN TUBUH DAN KONTRAKSI OTOT

CONTOH:  CONTOH:  

Kesadaran Kesadaran pada pada posisi, yakni posisi, yakni 
membedakan bagian tubuh membedakan bagian tubuh dan dan membedakan bagian tubuh membedakan bagian tubuh dan dan 
kontraksi otot kontraksi otot yang yang dirasakan dirasakan oleholeh
tubuh.tubuh.



MASALAH PERSEPSI PENDENGARAN MASALAH PERSEPSI PENDENGARAN 

(Auditory Problems)(Auditory Problems)

Auditory Reception & Verbal ComprehensionAuditory Reception & Verbal Comprehension
�� Dpt. mendengar dg. baik & organ sensori Dpt. mendengar dg. baik & organ sensori 

reseptifnya utuh ttp. tdk. mampu memaknai reseptifnya utuh ttp. tdk. mampu memaknai 
apa yg didengar.apa yg didengar.apa yg didengar.apa yg didengar.

�� Kesulitan memahami makna kata yg Kesulitan memahami makna kata yg 
abstrak, menjawab pertanyaan dari bacaan abstrak, menjawab pertanyaan dari bacaan 
yang dibacanya, memahami apa yg yang dibacanya, memahami apa yg 
didengar dari radio/tape, perintah lisan, didengar dari radio/tape, perintah lisan, 
membedakan stimulasi yang didengarmembedakan stimulasi yang didengar



CONTOH KASUS GANGGUAN PERSEPSI CONTOH KASUS GANGGUAN PERSEPSI 

PENDENGARANPENDENGARAN

ERER.. USIAUSIA88 TH,TH, 55 BLNBLN;; IQIQ:: RATARATA--RATARATA
KELAS: IIIKELAS: III
�� TIDAK DAPAT MENGIKUTI DIKTE.TIDAK DAPAT MENGIKUTI DIKTE.

MUDAH LUPA TERHADAP PESAN/   PERINTAH.MUDAH LUPA TERHADAP PESAN/   PERINTAH.MUDAH LUPA TERHADAP PESAN/   PERINTAH.MUDAH LUPA TERHADAP PESAN/   PERINTAH.
�� TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN KATATIDAK DAPAT MEMBEDAKAN KATA-- KATA KATA 

YANG MIRIP.YANG MIRIP.
�� TUGASTUGAS--TUGAS YANG BERGUBUNGAN   TUGAS YANG BERGUBUNGAN   

DENGAN FUNGSI.DENGAN FUNGSI.

¬¬ PENGLIHATAN  BAIK.PENGLIHATAN  BAIK.



PROSEDUR REMEDIAL

� Mengulang perintah pendek satu konsep
� Memberi stimulasi visual jika perlu
� Perintah dari sederhana ke kompleks, contoh: a) jln  

ke pintu, b) jln ke pintu & ketuk, c) Jln ke pintu,  
ketuk dan buka pintuketuk dan buka pintu

� Dg mata tertutup mengenali bunyi-bunyi benda
� Mengikuti tepukan, ketukan dsb
� Minta anak gmbr lingkran biru, silang merah,
� Pengembangan konsep : bawah, atias, sedikit 

lebili, banyak



�� Membacakan cerita pendek, anak Membacakan cerita pendek, anak 
menyebutkan   nama tokoh dim cerita, menyebutkan   nama tokoh dim cerita, 
menjawab isi cerita, kejadian dim cerita, menjawab isi cerita, kejadian dim cerita, 
mengulang cerita dg katamengulang cerita dg kata--kata sendirikata sendiri

�� Menyebutkan satu kata yg berbeda dari Menyebutkan satu kata yg berbeda dari 
tiga, misal: meja, kursi, meja, dsbtiga, misal: meja, kursi, meja, dsb

�� Dg mata ditutup menandai gerakan Dikte Dg mata ditutup menandai gerakan Dikte 
kalimat pendek kalimat pendek ��������panjangpanjangkalimat pendek kalimat pendek ��������panjangpanjang
Mengoreksi kata yang salah dari kalimat Mengoreksi kata yang salah dari kalimat 
yang didengaryang didengar

�� orang berjalan, tepuk tangan,dan bunyi orang berjalan, tepuk tangan,dan bunyi 
lainnyalainnya

�� Mengisi kata yang hilang dari ceritera atau Mengisi kata yang hilang dari ceritera atau 
puisi yang baru didengarnya .puisi yang baru didengarnya .



Auditory Discrimination

� Kemampuan membedakan & 
menyamakan diantara bunyi-bunyi 
dalam kata

� Mampu mendengar, tetapi sering 
bingung    dengan kombinasi bunyi 
dalam kata : mata, maka, masa, dsb

� Kebingungan membedakan bunyi dari 
lambang huruf  ”b” dan ”d”,



Prinsip Pengembangannya
�� Mulai dari bunyi yang jelas perbedaannya, Mulai dari bunyi yang jelas perbedaannya, 

misal ; "k" , "s"misal ; "k" , "s"
�� Menggunakan bunyiMenggunakan bunyi--bunyi kontras spt bunyi kontras spt 

bunyi telepon, ketuk pintu, ke bunyibunyi telepon, ketuk pintu, ke bunyi--bunyi bunyi 
mirip spt bunyi telpon dan bel rumah.mirip spt bunyi telpon dan bel rumah.

Prosedur RemedialProsedur RemedialProsedur RemedialProsedur Remedial
�� Membedakan suaraMembedakan suara--suara binatangsuara binatang
�� Menunjukkan gbr kucing, anjing,  dan Menunjukkan gbr kucing, anjing,  dan 

mobil, anak  menirukan bunyinyamobil, anak  menirukan bunyinya



�� Permainan bunyi : anak menebak Permainan bunyi : anak menebak 
bunyi yang didengarnyabunyi yang didengarnya

�� Anak membedakan bunyiAnak membedakan bunyi--bunyi bunyi 
panjang pendek  dari  piano atau panjang pendek  dari  piano atau 
serulingseruling

�� Mengenali berbagai buny dari tape Mengenali berbagai buny dari tape �� Mengenali berbagai buny dari tape Mengenali berbagai buny dari tape 
recorder yg akrab didengar anak, recorder yg akrab didengar anak, 
seperti  bel sekolah, kereta api dsb,seperti  bel sekolah, kereta api dsb,



�� Berdiri dibelakang anak, kemudian  ia Berdiri dibelakang anak, kemudian  ia 
menebak berapa kali tepuk tangan, bunyi alat menebak berapa kali tepuk tangan, bunyi alat 
musik, ketukan palu, pintu dsb.musik, ketukan palu, pintu dsb.

�� Menyortir bunyi yg sama dari botol kecil yg Menyortir bunyi yg sama dari botol kecil yg 
berisi pasir, jagung, sobekan kertas.berisi pasir, jagung, sobekan kertas.

�� Mendengarkan sajak anakMendengarkan sajak anak--anak, lalu anak, lalu 
mengulangnyamengulangnyamengulangnyamengulangnya

�� Anak mengulang ceritera pendek yang baru Anak mengulang ceritera pendek yang baru 
didengarnya.didengarnya.

�� Mengulang kataMengulang kata--kata yg didengar dari tape  kata yg didengar dari tape  
recorder mulai dari satu kata, dua sampai lima recorder mulai dari satu kata, dua sampai lima 
kata dst, dan menuliskarinya,kata dst, dan menuliskarinya,



Auditory Memory
Mempunyai masalah mengingat apa yang 

didengar
� Mempunyai masalah mengingat apa yang 

didengar
� Mengingat urutan peristiwa yang didengar,

Prosedur RemedialProsedur Remedial
1. Mencatat apa yg didengar utk,membantu 

ingatan melalui periglihatan & kinestetik
2. Dg mata tertutup mengulang urutan bunyi yg 

didengar



Prosedur Remedial (lanjutan)

3. Mengingat lagu, sejarah dan irama

4. Membacakan sejumlah kata dengan pelan, lalu    
segera menuliskan setiap kata yg didengar

5. Dikte kalimat pendek

6. Menggunakan alat bantu,misal',untuk membantu   6. Menggunakan alat bantu,misal',untuk membantu   
urutan ingatan yg didengar

7. Anak diminta meletakan kotak hijau didekat 
Fahmi, bunga kuning di bawah kursi Ani, dan bola 
orange di atas meja Andri
8. Memperhatikan program TV dan menceriterakan  
program yg baru dilihatnya



VISUAL PROBLEMVISUAL PROBLEM

Persepsi penglihatan berhubungan erat dengan prestasi Persepsi penglihatan berhubungan erat dengan prestasi 
akademik terutama kemampuan membaca,akademik terutama kemampuan membaca,

Visual Reception
Kemampuan memakai simbol yg dilihat spt.gbr, atau kata-kata yg 
tertulis,
Prosedur Remedial

1. Membedakan beberapa bentuk geometri, tanpa warna dan dengan 1. Membedakan beberapa bentuk geometri, tanpa warna dan dengan 
warna

2.   Menjodohkan bentuk geometri yg warnanya sama dan 
menyalinnya

3.   Menemukan bentuk geometri dim gambar
4.   Membentuk manik-manik yg dirangkai dg tali, pada berbagai pola
5.   Memasang puzzle, manusia, binatang, bentuk atau hurup
6.   Menjodohkan bentuk yg disesuikan dg.tulisan dan jumlahnya
7.   Menemukan dan melengkapi dari bagian gambar yang hilang
8.   Menyusun kartu cerita sesuai urutan cerita.



Visual Discrimination
Kemampuan memakai simbol yg dilihat spt.gbr, atau kata-kata yg 
tertulis,

Prosedur Remedial

1. Mulai dari membedakan huruf, kata & benda yg kontras hingga yg 
mirip

2. Dg mata ditutup merasakan perbedaan, kesamaan,
3. Misal bola besar - kecil, kasar - halus. mata dibuka, merasakan dg 

tangan dari belakang
4. Mengelompokan benda dari besar - kecil, tebal - tipis, lembut -

kasar
5. Menjodohkan benda, kata atau tulisan
6. Menandai kata-kata pada artikel yg sarna dg kata yg baru 

dibacanya
7. Mencari bentuk huruf, angka atau kata yg ada dalam gambar



Visual Memory
Sulit mengingat urutan benda, hurup dalam kata, 
atau digit dalam bilangan, atau kata dalam kalimat 
yg dilihat,

Prosedur Remedial

1. Mengeja kata.dg.keras saat menulis kata tsb. 
2. Menulis kata yg barn diperlihatkan sekilas 2. Menulis kata yg barn diperlihatkan sekilas 
3. Menulis tiga benda yg baru dilihatnya dari luar
4. Menyusun gbr, benda, huruf, atau angka sesuai urutannya
5. Menyusun huruf menjadi kata yg sesuai 
6. Bermain kartu, anak mengingat, gbr. atau figur Mengingat 

nomor telepon yg ditunjukkan 
7. Menyusun suku kata menjadi kata 
8. Menelusuri kata dan menyalinnya
9. Menyalin kalimat yang dibaca



MASALAH MOTORIKMASALAH MOTORIK

Koordinasi Motorik Kasar

• Kikuk/canggung, tidak teratur, kaku
• Sering kesulitan dalam atletik
• Sering menabrak meja, kursi, dan alat-alat lain di dalam 

kelas
• Ada masalah self-concept dan orientasi ruang, dan • Ada masalah self-concept dan orientasi ruang, dan 

kesadaran tubuh

Prosedur Remedial
• Berjalan kedepan, mundur, kesamping 
• Berjalan melalui garis lurus/lengkung 
• Berjalan tangan bawa benda, meletakkannya di 

berbagai  posisi.
• Berjalan seperti binatang



Prosedur Remedial (lanjutan)

� Loncat rintangan dg kaki kiri-kanan
� Loncat masuk kotak di depan dan belakang
� Meniru jalannya Astronout
� Berjalan dan lompat ke depan-mundur 

pada tangga
� Sambil tidur terlenlang menggerakan kaki � Sambil tidur terlenlang menggerakan kaki 

dan tangan menyilang
� Merangkak melewati rintangan berbagai 

benda
� Lompat dengan bertepuk tangan di atas 

kepala
� Lompat di atas kaki kanan - kiri
� Memantulkan bdn, di atas trampolin, 

skipping



Koordinasi Motorik Halus

Kesulitan aktivitas dengan jari-jari tangan seperti: mewarna, 
menulis, tali sepatu, kancing baju,   menggunting dsb.

Prosedur Remedial

1. Menelusuri garis, gambar, bentuk, huruf atau  angka pada 
kertas

2. Menuangkan air ke dalam botol   2. Menuangkan air ke dalam botol   
3. Memotong dengan gunting mengikuti berbagai bentuk 

gfeometri
4. Membentuk gambar dengan pita
5. Aktivitas dengan pensil dan kertas
6. Menyalih bentuk geometri pada kertas
7. Melipat   kertas,   membentuk   dengan   plastilin (malam)
8. Menalikan sepatu, kancing dsb
9. Membuat lingkaran besar dengan satu dan dua tangan.



Body Image
Kesadaran terhadap tubuh dan kemampuannya
Ketepatan memposisikan bagian tubuh dengan 
ruang

Prosedur Remedial

1. Menandai bagi tubuh : siku kanan, tumit kiri dsb. 
dengan mata tertutupdengan mata tertutup

2. Mengukur badan teman dan badannya sendiri
3. Menggambar wajah, jari-jari tangan dan bagian 

tubuh lainnya
4. Merayap melalui bagian atas & bawah rintangan, 

dan menceritakan apa yang dirasakan



5. Menyentuh seluruh anggota tubuh sambil 
menghadap ke keramik

6. Mentotong dan merangkaikan kembali bagian tubuh
7. Menanyakan bagian gambar yang hilang dan 

melengkapinya
8. Menggerakan tubuh sesuai dengan posisi yang 

dimintadiminta
9. Memasang puzzle orang, bentuk geometri, binatang 

dsb,
10. Pantomim, spt : gerakan sopir bus, polisi, lalu 

lintas, juru masak, petugas pos dsb.





HAKEKAT  KOGNITIF

� Kgnisi adalah fungsi mental yang meliputi 
persepsi, pikiran, simbol, penalaran, dan 
pemecahan masalah. Perwujudan fungsi 
kognitif dapat dilihat dari kemampuan 
anak dalam menggunakan bahasa dan anak dalam menggunakan bahasa dan 
matematika (Wienman, 1981:142).



� Tahap-tahap Perkembangan Kognitif 

(1) tahap sensori-motor (umur 0 sampai 2 
tahun) 

(2) tahap pra operasional (umur 2 sampai 7 
tahun) tahun) 

(3) tahap konkrit -operasional ( umur 7 
sampai 11 tahun), dan 

(4) tahap formal-operasional ( umur 11 
tahun ke atas).



Masa sensori-motor (0 - 2 tahun):
� perilaku anak masih pra-verbal dan belum dapat 

menggunakan tanda atau simbol. menurut Piaget 
seperti dikutip oleh Joyce dan Weil (1980 : 108), masa 
pra-operasional terbagi dalam dua submasa,yaitu:

- Submasa berpikir prakonseptual (2 sampai 4 tahun) 
Pada submasa ini anak telah menggunakan tanda 
atau simbol. Pada masa ini anak mengembangkan atau simbol. Pada masa ini anak mengembangkan 
yang dinamakan oleh Piaget sebagai fungsi simbolik.

Submasa berpikir intuitif (4 sampai 7 tahun). 
Pada submasa ini  anak sudah dapat mengelompokan 
benda-benda atas dasar sifat khusus mereka, tetapi 
masih terbatas pada satu dimensi saja.



Masa kongkrit -operasional (7-11 tahun)
� Anak  dapat melakukan tugas-tugas 

konservasi karena telah mengembangkan 
tiga proses, yaitu negasi, resiprokasi, dan 
identitas. 

� Pada masa ini yang dapat dipikirkan oleh � Pada masa ini yang dapat dipikirkan oleh 
anak masih terbatas pada benda-benda 
kongkrit yang dapat dilihat dan diraba.



Masa formal-operasional ( umur 11 tahun 
ke atas).

� Pada masa ini, anak telah mampu 
berpikir abstrak. 

� Anak mampu mengemukakan penjelasan
� hipotesis dan evaluasi terhadap fakta-� hipotesis dan evaluasi terhadap fakta-

fakta yang akan menunjang atau 
menyanggah hipotesis.



Kaitan antara Kesulitan 

Belajar dengan Gaya Kognitif

� Gaya kognitif berkaitan dengan cara 
seseorang menghadapi tugas kognitif terutama 
dalam pemecahan masalah.

� Dua dimensi gaya kognitif : dimensi gaya dua dimensi gaya kognitif � Dua dimensi gaya kognitif : dimensi gaya 
kognitif ketidakterikatan-keterikatan pada 
lingkungan (field independence-field 
dependence) dan dimensi gaya 
kognitifreflektifitas -impulsivitas (reflectivity-
impulsivity) (hallahan, Kaufman, dan Lloyd, 
1985:84) 

dua dimensi gaya kognitif 



Gaya Kognitif 

Ketidakterikatan-Keterikatan 

pada Lingkungan
� Dimensi ini menunjuk pada kemampuan 

seseorang untuk membebaskan diri dari 
pengaruh lingkungan pada saat membuat 
tugas-tugas perseptual. 

� Orang yang dalam menghadapi tugas-tugas � Orang yang dalam menghadapi tugas-tugas 
perseptual banyak dipengaruhi oleh lingkuan 
disebut terikat pada lingkungan (field-
dependence)

� Sedangkan yang tidak mudah terpengaruh 
oleh lingkungan disebut tidak terikat pada 
lingkungan (field independence).



Gaya Kognitif Impulsif dan 

Reflektif

� Gaya ini terkait dengan penggunaan waktu 
yang digunakan oleh anak untuk menjawab 
persoalan dan jumlah kesalahan yang dibuat

� Anak yang impulsif cenderung menjawab � Anak yang impulsif cenderung menjawab 
persoalan secara cepat tetapi membuat 
banyak kesalahan ,

� Sedangkan anak yang reflektif cenderung 
menjawab persoalan secara lebih lambat tetapi 
hanya membuat sedikit kesalahan 





KESULITAN BELAJAR KESULITAN BELAJAR 

BAHASABAHASA
--Hakikat Bahasa dan BicaraHakikat Bahasa dan Bicara

-- Perkembangan Bahasa Anak NormalPerkembangan Bahasa Anak Normal
-- Kesulitan Belajar Bahasa dan AsesmennyaKesulitan Belajar Bahasa dan Asesmennya

-- Remediasi Remediasi 



HAKIKAT BAHASA DAN HAKIKAT BAHASA DAN 

BICARABICARA
Hakikat BahasaHakikat Bahasa

Bahasa Bahasa �� suatu  sistem komunikasi yang suatu  sistem komunikasi yang 
terintegrasi, mencakup bahasa ujaran, terintegrasi, mencakup bahasa ujaran, 
membaca, dan menulis (Lerner,1988).membaca, dan menulis (Lerner,1988).

Bahasa Bahasa �� kode  atau sistem konvensional yang kode  atau sistem konvensional yang Bahasa Bahasa �� kode  atau sistem konvensional yang kode  atau sistem konvensional yang 
disepakati secara sosial untuk menyajikan disepakati secara sosial untuk menyajikan 
berbagai pengertian melalui penggunaan berbagai pengertian melalui penggunaan 
simbolsimbol--simbol sembarang dan tersusun simbol sembarang dan tersusun 
berdasarkan aturan yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan 
(Owens, 1984).(Owens, 1984).

Bahasa mencakup : bahasa isyarat, kode morse, Bahasa mencakup : bahasa isyarat, kode morse, 
bahasa ujaran,dan  bahasa tulis.bahasa ujaran,dan  bahasa tulis.



Hakikat BicaraHakikat Bicara
Bicara Bicara �� suatu bentuk penyampaian bahsa suatu bentuk penyampaian bahsa 

dengan menggunakan organ bicara.dengan menggunakan organ bicara.
Bicara Bicara �� makna verbal dari penyampaian makna verbal dari penyampaian 

bahasa.bahasa.
Komponen Bicara: Komponen Bicara: 
-- Artikulasi ( kejelasan pengujaran kata)Artikulasi ( kejelasan pengujaran kata)-- Artikulasi ( kejelasan pengujaran kata)Artikulasi ( kejelasan pengujaran kata)
-- suara  ( nada, kenyaringan, dan kualitas bicara)suara  ( nada, kenyaringan, dan kualitas bicara)
-- kelancaran (kecepatan bicara)kelancaran (kecepatan bicara)
Berdasarkan hal itu,  maka kesulitan  bicara juga Berdasarkan hal itu,  maka kesulitan  bicara juga 

mencakup kesulitan dalam artikulasi, mencakup kesulitan dalam artikulasi, 
penyuaraan, dan kelancaran (Lovitt,1989).penyuaraan, dan kelancaran (Lovitt,1989).



Ekspresi Bahasa Ekspresi Bahasa �� 6 Komponen6 Komponen
1.1. FonemFonem
2.2. MorfemMorfem
3.3. SintaksisSintaksis
4.4. SemantikSemantik
5.5. ProsodiProsodi
6.6. PragmatikPragmatik



FonemFonem

Fonem Fonem �� satuan terkecil dari bunyi ujaran satuan terkecil dari bunyi ujaran 
yang membedakan arti yang membedakan arti 

Contoh :  fonem l dan r   dalam kata lagu Contoh :  fonem l dan r   dalam kata lagu Contoh :  fonem l dan r   dalam kata lagu Contoh :  fonem l dan r   dalam kata lagu 
dan ragu, yg membedakan arti dari dan ragu, yg membedakan arti dari 
kedua kata tersebut.kedua kata tersebut.



MorfemMorfem

Morfem Morfem �� unit terkecil dari  bahasa yang mengandung unit terkecil dari  bahasa yang mengandung 
arti.arti.

Morfem : bebas  dan terikat.Morfem : bebas  dan terikat.
Morfem bebas/dasar ( kata dasar)Morfem bebas/dasar ( kata dasar)
Morfem terikat ( imbuhan): Morfem terikat ( imbuhan): 
1.1. frefiks (awalan)frefiks (awalan)�� ber, meber, me
2. infiks (sisipan)  2. infiks (sisipan)  �� el,em, er.el,em, er.
3. Surfiks ( akhiran) 3. Surfiks ( akhiran) �� kan, ankan, an
4. Konfiks (gabungan dari dua atau tiga  morfem terikat).4. Konfiks (gabungan dari dua atau tiga  morfem terikat).
Morfem Morfem �� suatu  kesatuan yang ikut serta dalam suatu  kesatuan yang ikut serta dalam 

pembentukan kata yang dapat dibedakan artinya pembentukan kata yang dapat dibedakan artinya 
(keraf,1991)(keraf,1991)



SintaksisSintaksis
Sintaksis berkenaan dengan tata bahasa,yaitu bagaimana kataSintaksis berkenaan dengan tata bahasa,yaitu bagaimana kata--kata disusun  kata disusun  

untuk membentuk seuah kalimat.Tiap bahasa memiliki sisten khusus untuk untuk membentuk seuah kalimat.Tiap bahasa memiliki sisten khusus untuk 
menyusun  katamenyusun  kata--kata menjadi kalimat.kata menjadi kalimat.

SintaksisSintaksis�� membicarakan frase, klausa, dan kalimat.membicarakan frase, klausa, dan kalimat.
Frase Frase �� suatu konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih yang suatu konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih yang 

membentuk suatu kesatuan, yang membentuk makna baru yang membentuk suatu kesatuan, yang membentuk makna baru yang 
sebelumnya tidak ada.sebelumnya tidak ada.

Contoh :  rumah makan makna baru Contoh :  rumah makan makna baru �� tempattempat
Klausa Klausa �� suatu konstruksi yg didalamnya terdapat beberapa kata yang suatu konstruksi yg didalamnya terdapat beberapa kata yang Klausa Klausa �� suatu konstruksi yg didalamnya terdapat beberapa kata yang suatu konstruksi yg didalamnya terdapat beberapa kata yang 

mengandung hubungan  fungsional, yg dlm tata bahasa lama dikenal mengandung hubungan  fungsional, yg dlm tata bahasa lama dikenal 
dengan pengertian subyek, predikat. Obyek, dan keterangan.  Suatu klausa dengan pengertian subyek, predikat. Obyek, dan keterangan.  Suatu klausa 
sekurangsekurang--kurangnya harus mengandung satu subyek, satu predikat, dan kurangnya harus mengandung satu subyek, satu predikat, dan 
boleh dengan keterangan.boleh dengan keterangan.

Contoh satu klausa: Ibu menanak nasi.Contoh satu klausa: Ibu menanak nasi.
Contoh dua klausa : Ketika ibu menanak nasi, adik menggambar gelas di Contoh dua klausa : Ketika ibu menanak nasi, adik menggambar gelas di 

dekatnya.dekatnya.
Kalimat sempurna Kalimat sempurna �� mencakup pertimbangan struktur segmental (Smencakup pertimbangan struktur segmental (S--PP--O) dan O) dan 

suprasegmental ) intonasi)suprasegmental ) intonasi)
Kalimat : gabungan  kata dan intonasi.Kalimat : gabungan  kata dan intonasi.



ProsodiProsodi
Prosodi :Prosodi :
�� berkenaan dengan penggunaan irama yang layak, intonasi, dan berkenaan dengan penggunaan irama yang layak, intonasi, dan 

tekanan polatekanan pola--pola bahasa.pola bahasa.
�� memiliki  fungsi yang sama dgn penggunaan tanda baca dalam memiliki  fungsi yang sama dgn penggunaan tanda baca dalam 

bahasa tulis.bahasa tulis.
�� Merupakan suatu sifat fisik bicara yang menandai kualitas bahasa Merupakan suatu sifat fisik bicara yang menandai kualitas bahasa 

�� melodi bicara.melodi bicara.

Tekanan  dan intonasi meliputi : dasarTekanan  dan intonasi meliputi : dasar--dasar frekuensi  suara, dasar frekuensi  suara, 
perubahan intensitas, nada, kualitas, dan durasinya. perubahan intensitas, nada, kualitas, dan durasinya. 

Intonasi Intonasi �� kerjasama antara  nada, tekanan, durasi, dan  perhentiankerjasama antara  nada, tekanan, durasi, dan  perhentian--
perhentian yang menyertai suatu tutur, dari awal hingga akhir. perhentian yang menyertai suatu tutur, dari awal hingga akhir. 

Prosodi Prosodi �� suprasegmental nahasa yang di dalamnya terkandung suprasegmental nahasa yang di dalamnya terkandung 
komponenkomponen--komponen tekanan atau intensitas suara, nada suara, komponen tekanan atau intensitas suara, nada suara, 
durasi, dan perhentian. durasi, dan perhentian. 



PragmatikPragmatik

Berkenaan dengan cara menggunakan Berkenaan dengan cara menggunakan 
bahasa dalam situasi sosial yang sesuai.bahasa dalam situasi sosial yang sesuai.

Dalam kehidupan sehariDalam kehidupan sehari--hari, orang akan hari, orang akan Dalam kehidupan sehariDalam kehidupan sehari--hari, orang akan hari, orang akan 
mengubah cara  mereka  berbicara sesuai mengubah cara  mereka  berbicara sesuai 
dengan yang diajaak bicara, tujuan bicara, dengan yang diajaak bicara, tujuan bicara, 
dan berbagai  faktor lainnya.dan berbagai  faktor lainnya.



PERKEMBANGAN BAHASA NORMALPERKEMBANGAN BAHASA NORMAL

�� Ada tiga komponen bahasa : Isi, bentuk, dan  penggunaan bahasa.Ada tiga komponen bahasa : Isi, bentuk, dan  penggunaan bahasa.
�� Perkembangan bahsa terjadi  secara berkesinambungan dari sejak Perkembangan bahsa terjadi  secara berkesinambungan dari sejak 

berusia satu tahun hingga  mampu mengintegrasikan ketiga berusia satu tahun hingga  mampu mengintegrasikan ketiga 
komponen tersebut.komponen tersebut.

�� Pada mulanya bayi belajar tentang obyek  yg merupakan bagian Pada mulanya bayi belajar tentang obyek  yg merupakan bagian 
dari gerakandari gerakan--gerakannya sendiri, bendagerakannya sendiri, benda--benda dan peristiwa di benda dan peristiwa di 
sekitarnya.sekitarnya.

�� Tanda awal  dari bentuk bahasa Tanda awal  dari bentuk bahasa �� kemampuan bayi  mengeluarkan kemampuan bayi  mengeluarkan 
bunyibunyi--bunyi bunyi �� pada usia   2 tahun bunyipada usia   2 tahun bunyi--bunyi tersebut dirakit bunyi tersebut dirakit bunyibunyi--bunyi bunyi �� pada usia   2 tahun bunyipada usia   2 tahun bunyi--bunyi tersebut dirakit bunyi tersebut dirakit 
menjadi katamenjadi kata--kata. kata. 

�� Beberapa bulan setelah tahun kedua, anak mulai menggunakan Beberapa bulan setelah tahun kedua, anak mulai menggunakan 
bahasa. bahasa. 

�� Bahasa akan terus berkembang jika rintisan awal tentang isi, Bahasa akan terus berkembang jika rintisan awal tentang isi, 
bentuk, dan penggunaan bahasa terintegrasi dan  sensitif terhadap bentuk, dan penggunaan bahasa terintegrasi dan  sensitif terhadap 
tuntutan bahasa yg ada di lingkungannya. tuntutan bahasa yg ada di lingkungannya. 



a. Perkembangan Isi dan Bentuk a. Perkembangan Isi dan Bentuk 

BahasaBahasa

Mencakup:Mencakup:
a.a. Perbendaharaan kataPerbendaharaan kata
b.b. Struktur semantiksStruktur semantiks--sintaksissintaksis
c.c. Variasi dan kompleksitas bahasa.Variasi dan kompleksitas bahasa.c.c. Variasi dan kompleksitas bahasa.Variasi dan kompleksitas bahasa.



Perbendaharaan kataPerbendaharaan kata

Usia 2 tahun :Usia 2 tahun :
�� mulai mengucapkan katamulai mengucapkan kata--kata dan memahami makna katakata dan memahami makna kata--kata tersebut. kata tersebut. 
�� Mulai bicara satu  kata dan menggunakan kata tersebut  untuk berbagai  Mulai bicara satu  kata dan menggunakan kata tersebut  untuk berbagai  

maksud.maksud.
�� Secara berangsur, anak akan memiliki kosa kata lebih banyak dan Secara berangsur, anak akan memiliki kosa kata lebih banyak dan 

menggunakan kata tsb dalam hubungan yang khusus.menggunakan kata tsb dalam hubungan yang khusus.
�� Belajar membedakan berbagai jenis kata  yang menunjuk berbagai Belajar membedakan berbagai jenis kata  yang menunjuk berbagai 

obyek dan hubungan  antar obyekobyek dan hubungan  antar obyek--obyek tsb. obyek tsb. 
�� Mulai menggunakan kata untuk obyek tertentu.Mulai menggunakan kata untuk obyek tertentu.
�� Mempelajari kata yg lebih abstrakyg berkaitan  dgn:Mempelajari kata yg lebih abstrakyg berkaitan  dgn:�� Mempelajari kata yg lebih abstrakyg berkaitan  dgn:Mempelajari kata yg lebih abstrakyg berkaitan  dgn:

-- keberadaan , misalnya :  “di sana” atau “di sini”keberadaan , misalnya :  “di sana” atau “di sini”
-- Ketiadaan : pergi atau hilangKetiadaan : pergi atau hilang
-- kemunculan kembali : lagi atau kembali.kemunculan kembali : lagi atau kembali.

�� Penggunaan tunggal berlanjut hingga menjadi sintaksis.Penggunaan tunggal berlanjut hingga menjadi sintaksis.
�� Peranan keluarga sangat penting :  mengajak komunikasi  verbal Peranan keluarga sangat penting :  mengajak komunikasi  verbal 

maupun  gestural dgn anak. maupun  gestural dgn anak. 
�� ABB sering  tdk memiliki keluarga yg mendukung, sehingga  krg memiliki ABB sering  tdk memiliki keluarga yg mendukung, sehingga  krg memiliki 

kesempatan  utk berbicara, sehingga mengalami kesulitan untuk kesempatan  utk berbicara, sehingga mengalami kesulitan untuk 
berbicara dengan lebih baik.berbicara dengan lebih baik.



Struktur SemantikStruktur Semantik--SintaksisSintaksis

�� Isi Semantik kalimat permulaan Isi Semantik kalimat permulaan �� informasi tentang informasi tentang 
hubungan antar berbagai obyek, terutama mencakup hubungan antar berbagai obyek, terutama mencakup 
kegiatan, tempat, dan orang.kegiatan, tempat, dan orang.

�� Pada tahap ini anak mulai menggunakan frase  seperti “ Pada tahap ini anak mulai menggunakan frase  seperti “ 
mama saya” dan “dimana ayah saya”.mama saya” dan “dimana ayah saya”.

�� Struktur sintaksis akan berkembang secara bertahap.Struktur sintaksis akan berkembang secara bertahap.
�� Pada saat anak mulai menggabungkan kataPada saat anak mulai menggabungkan kata--kata secara kata secara �� Pada saat anak mulai menggabungkan kataPada saat anak mulai menggabungkan kata--kata secara kata secara 

konsisten dlm bentuk kalimat, mereka menggunakan konsisten dlm bentuk kalimat, mereka menggunakan 
kata depan ( di,pada).kata depan ( di,pada).

�� Struktur bahasa permulaan yg lain Struktur bahasa permulaan yg lain �� penggunaan kata penggunaan kata 
yg sama dlm situasi berbedayg sama dlm situasi berbeda--beda dan bermacambeda dan bermacam--
macam makna.macam makna.



Variasi dan Kompleksitas  Variasi dan Kompleksitas  

BahasaBahasa
�� Variasi dan kompleksitas merupakan dua ciri penting Variasi dan kompleksitas merupakan dua ciri penting 

bahasa anakbahasa anak--anak.anak.
�� Dalam  hal variasi, anak  menambah perbendahaaan  Dalam  hal variasi, anak  menambah perbendahaaan  

kata dan  aturankata dan  aturan--aturan bahasa.aturan bahasa.
�� ABB  banyak yg lambat dlam mengembangkan kataABB  banyak yg lambat dlam mengembangkan kata--kata kata 

baru atau yg berbeda. Mereka kurang percaya utk baru atau yg berbeda. Mereka kurang percaya utk baru atau yg berbeda. Mereka kurang percaya utk baru atau yg berbeda. Mereka kurang percaya utk 
mencoba katamencoba kata--kata atau frasekata atau frase--frase baru.frase baru.

�� Kompleksitas terjadi ketika kalimatKompleksitas terjadi ketika kalimat--kalimat anak menjadi kalimat anak menjadi 
lebih panjang.lebih panjang.�� dgn kata penghubung.dgn kata penghubung.

�� Selanjutnya banyak menggunakan kata  tanya seperti  Selanjutnya banyak menggunakan kata  tanya seperti  
siapa, kapan, mengapa, dsb.siapa, kapan, mengapa, dsb.



b. Perkembangan Penggunaan b. Perkembangan Penggunaan 

BahasaBahasa
Meliputi :  fungsi, hubungan antara pemahaman  dgn percakapan, dan  bahasa Meliputi :  fungsi, hubungan antara pemahaman  dgn percakapan, dan  bahasa 

sbg suatu proses sepanjang kehidupan.sbg suatu proses sepanjang kehidupan.
1.1. FungsiFungsi
�� Merupakan  aspek yg bermakna dlm bahasa, yaitu  berbgai hal yg Merupakan  aspek yg bermakna dlm bahasa, yaitu  berbgai hal yg 

dilakukan oleh orang  dengan bahasa.dilakukan oleh orang  dengan bahasa.
�� Berkaitan dgn memilih bentuk dan susunan yg tepat  untuk mencapai Berkaitan dgn memilih bentuk dan susunan yg tepat  untuk mencapai 

tujuan komunikasi.tujuan komunikasi.
�� Di usia 3 tahun, anak semakin sadar  akan banyaknya fungsi  bahasa Di usia 3 tahun, anak semakin sadar  akan banyaknya fungsi  bahasa 

dan penggunaannyadan penggunaannyadan penggunaannyadan penggunaannya
-- Pada mulanya anak menggunakan percakapan untuk mengemukakan Pada mulanya anak menggunakan percakapan untuk mengemukakan 
keinginan dan perasaan merekakeinginan dan perasaan mereka

-- Selanjtnya  mereka menggunakan percakapan utk  memulai dan Selanjtnya  mereka menggunakan percakapan utk  memulai dan 
mempertahankan interaksi dgn  orang lain.mempertahankan interaksi dgn  orang lain.

-- utk memperoleh informasi,utk memperoleh informasi,
-- utk mengidentifikasi kebutuhan dan latar belakang  teman bicara.utk mengidentifikasi kebutuhan dan latar belakang  teman bicara.

�� Anak  yg  memiliki banyak kesempatan untuk  melakukan percakapanAnak  yg  memiliki banyak kesempatan untuk  melakukan percakapan��
banyak kesempatan pula dalam menggunakan  kata, bentuk, dan gaya. banyak kesempatan pula dalam menggunakan  kata, bentuk, dan gaya. 

�� ABB  sering tdk mem[erolh keuntungan dari interaksi mereka dengan ABB  sering tdk mem[erolh keuntungan dari interaksi mereka dengan 
lingkungan sosialnya. lingkungan sosialnya. 



2. Hubungan  antara pemahaman dan 2. Hubungan  antara pemahaman dan 
percakapanpercakapan

�� Terdapat hubungan kuat antara kataTerdapat hubungan kuat antara kata--kata kata 
yg didengar anak dgn yg mereka katakan.yg didengar anak dgn yg mereka katakan.

�� ABB umumnya kurang memiliki perhatian, ABB umumnya kurang memiliki perhatian, 
bukan pendengar yg baik, dan krg mampu bukan pendengar yg baik, dan krg mampu bukan pendengar yg baik, dan krg mampu bukan pendengar yg baik, dan krg mampu 
menrik kata dan frase baru dr lingkungan menrik kata dan frase baru dr lingkungan 
utk menambah kemampuan mereka utk menambah kemampuan mereka 
berbahasa.berbahasa.



KESULITAN BELAJAR BAHASA KESULITAN BELAJAR BAHASA 

DAN ASESMENNYADAN ASESMENNYA

Kesulitan Belajar BahasaKesulitan Belajar Bahasa
�� Adanya  gangguan yang terkait  dengan  Adanya  gangguan yang terkait  dengan  

komponen bicara ( artikulasi, suara, dan komponen bicara ( artikulasi, suara, dan 
kelancaran)  dapat menimbulkan kesulitan kelancaran)  dapat menimbulkan kesulitan kelancaran)  dapat menimbulkan kesulitan kelancaran)  dapat menimbulkan kesulitan 
bicara.bicara.

�� Adanya gangguan dari salah satu atau lebih Adanya gangguan dari salah satu atau lebih 
komponen bahasa ( fonem, morfem, sintaksis, komponen bahasa ( fonem, morfem, sintaksis, 
semantik, prosodi, dan fragmatik) dapat semantik, prosodi, dan fragmatik) dapat 
menyebabkan kesulitan  belajar bahasa.menyebabkan kesulitan  belajar bahasa.

�� Penyebab  kesulitan Belajar Bahasa : Penyebab  kesulitan Belajar Bahasa : 



Penyebab  kesulitan Belajar Penyebab  kesulitan Belajar 

BahasaBahasa : : 

1. Kekurangan Kognitif1. Kekurangan Kognitif
a.a. Kesulitan memahami dan membedakan makna bunyi Kesulitan memahami dan membedakan makna bunyi 

bicara.bicara.
adanya problem persepsi auditorisadanya problem persepsi auditoris�� kesulitan kesulitan 

memahami&membedakan   makna bunyi bicara memahami&membedakan   makna bunyi bicara ��memahami&membedakan   makna bunyi bicara memahami&membedakan   makna bunyi bicara ��
kesulitan utk merangkai fonem, membedakan nada, kesulitan utk merangkai fonem, membedakan nada, 
mengatur kenyaringan, dan mengatur durasi bunyi.mengatur kenyaringan, dan mengatur durasi bunyi.

b. Kesulitan membentuk konsep dan b. Kesulitan membentuk konsep dan 
mengembangkannya ke dlm unitmengembangkannya ke dlm unit--unit semantik ( kata unit semantik ( kata 
dan konsep). Perkembangan  normal tentang dan konsep). Perkembangan  normal tentang 
pembentukan konsep tergantung pada kemampuan pembentukan konsep tergantung pada kemampuan 
abstraksi, generalisasi, kategorisasi, dan faktor abstraksi, generalisasi, kategorisasi, dan faktor 
lainnya.lainnya.



c. Kesulitan  Mengklasifikasikan kata.c. Kesulitan  Mengklasifikasikan kata.
d. Kesulitan dlm  relasi semantikd. Kesulitan dlm  relasi semantik

�� kesulitan untuk menemukan dan kesulitan untuk menemukan dan 
menetapkan kata yg ada hubungannya dengan menetapkan kata yg ada hubungannya dengan 
kata lain. kata lain. �� sulit menyusun kalimat.sulit menyusun kalimat.

e. Kesulitan dlm memahami sistem semantike. Kesulitan dlm memahami sistem semantik
Untuk  memecahkan masalah verbal diperlukan Untuk  memecahkan masalah verbal diperlukan Untuk  memecahkan masalah verbal diperlukan Untuk  memecahkan masalah verbal diperlukan 
pemahaman tentang adanya hubungan antara pemahaman tentang adanya hubungan antara 
masalah, proses yg diguakan hingga  upaya masalah, proses yg diguakan hingga  upaya 
pemecahan. Banyak ABB mengalami  kesulitan  pemecahan. Banyak ABB mengalami  kesulitan  
membaca pemahaman, yg diduga berkaitan dgn  membaca pemahaman, yg diduga berkaitan dgn  
adanya keslulitan  dlm  pemrosesan bahasa adanya keslulitan  dlm  pemrosesan bahasa 
auditoris.auditoris.



f. Transformasi semantikf. Transformasi semantik
Suatu informasi disampaikan  melalui kataSuatu informasi disampaikan  melalui kata--

kata  dengan cara yg berbedakata  dengan cara yg berbeda--beda beda 
tergantung pad hubungan, peranan, atau tergantung pad hubungan, peranan, atau 
kebermaknaan  ucapan.  Misalnya  kata kebermaknaan  ucapan.  Misalnya  kata 
“lembut”  mungkin menjelaskan : tentang “lembut”  mungkin menjelaskan : tentang 
tekstur, warna, volume, atau mungkin tekstur, warna, volume, atau mungkin tekstur, warna, volume, atau mungkin tekstur, warna, volume, atau mungkin 
tentang erakan. ABB sering mengalami tentang erakan. ABB sering mengalami 
kesulitan dlm pembuatan trasformasi kesulitan dlm pembuatan trasformasi 
semantik, sehingga mengalami kesulitan  semantik, sehingga mengalami kesulitan  
dlm menggunakan  kata banyak makna, dlm menggunakan  kata banyak makna, 
langgam suara , dan kiasan.langgam suara , dan kiasan.



g. Implikasi Semantikg. Implikasi Semantik
Tingkat kemampuan tertinggi untuk Tingkat kemampuan tertinggi untuk 
memahami bahasa adalah kmampuan memahami bahasa adalah kmampuan 
menangkap informasi yg diimplikasikan menangkap informasi yg diimplikasikan 
(tidak dinyatakan secara jelas).  ABB sulit (tidak dinyatakan secara jelas).  ABB sulit 
memahami  pepatah,  cerita memahami  pepatah,  cerita 
perumpamaan,  dongeng atau mitos, juga  perumpamaan,  dongeng atau mitos, juga  
sulit untuk memahami humor.sulit untuk memahami humor.



2. Kekurangan dalam memori2. Kekurangan dalam memori
ABB sering memperlihatkan  kekurangan ABB sering memperlihatkan  kekurangan 
dalam memori auditoris, sehingga  dalam memori auditoris, sehingga  
menimbulkan kesulitan dlm memproduksi menimbulkan kesulitan dlm memproduksi 
bahasa. Mereka kurang  dlm mengulang bahasa. Mereka kurang  dlm mengulang 
urutan fonem,  mengingat kembali kataurutan fonem,  mengingat kembali kata--urutan fonem,  mengingat kembali kataurutan fonem,  mengingat kembali kata--
kata, mengingat simbol, dan memahami kata, mengingat simbol, dan memahami 
hubungan sebab akibat.hubungan sebab akibat.



3. Kekurangan Kemampuan Menilai3. Kekurangan Kemampuan Menilai
�� Penilaian merupakan bagian integral dari Penilaian merupakan bagian integral dari 

proses bahasa, karena  menjadi jembatan proses bahasa, karena  menjadi jembatan 
antara pemahaman  dengan produksi antara pemahaman  dengan produksi 
bahasa.bahasa.

�� ABB  sering  memiliki kesulitan dlm ABB  sering  memiliki kesulitan dlm 
menilai kemantapan arti dari suatu kata menilai kemantapan arti dari suatu kata menilai kemantapan arti dari suatu kata menilai kemantapan arti dari suatu kata 
baru dengan informasi yg mereka peroleh baru dengan informasi yg mereka peroleh 
sebelumnya.sebelumnya.

�� ABB akan menerima “ ibu memasukan ABB akan menerima “ ibu memasukan 
lemari pada pakaian”lemari pada pakaian”



4. Kekurangan Kemampuan Produksi 4. Kekurangan Kemampuan Produksi 
Bahasa Bahasa 

�� Produksi bahasa dipermudah oleh  adanya Produksi bahasa dipermudah oleh  adanya 
kemampuan mengingat, perilaku afektif dan kemampuan mengingat, perilaku afektif dan 
psikomotorik yg baik.psikomotorik yg baik.

�� Bahasa ABB mengandung lebih sedikit kataBahasa ABB mengandung lebih sedikit kata--�� Bahasa ABB mengandung lebih sedikit kataBahasa ABB mengandung lebih sedikit kata--
kata yg bermakna dibanding  anak yg kata yg bermakna dibanding  anak yg 
perkembangan bhsnya normal.perkembangan bhsnya normal.

�� Cerita ABB berbentuk penggalanCerita ABB berbentuk penggalan--penggalan dan penggalan dan 
urutannya tdk teratur.urutannya tdk teratur.



Kemampuan
Produksi bhs

konvergen

Kemampuan menggambarkan kesimpulan logis
dari informasi verbal dan 

Memproduksi jawaban semantik yg khas

Kemam. p.bhs. konvergen dpt dilihat dari kemampuan anak dlm:

1. Mengucapkan kata dan konsep
2. Melengkapi asosiasi verbal dan analogi
3. Merumuskan gagasan  dan problema verbal
4. Merumuskan kembali konsep dan ide

devergen

Kelancaran, keluwesan,keaslian, dan
keluasan bahasa yg diproduksi

4. Merumuskan kembali konsep dan ide
5. Merumuskan berbgai alternatif pemecahan masalah



5. Kekurangan Pragmatik5. Kekurangan Pragmatik
ABB  umumnya memperlihatkan ABB  umumnya memperlihatkan 
kekurangan dlm  mengajukan  berbagai kekurangan dlm  mengajukan  berbagai 
pertanyaan,  memberikan reaksi  yg tepat pertanyaan,  memberikan reaksi  yg tepat 
terhadap pesan, mempertahankan terhadap pesan, mempertahankan 
percakapan,  mengajukan sanggahan percakapan,  mengajukan sanggahan percakapan,  mengajukan sanggahan percakapan,  mengajukan sanggahan 
berdasarkan argumen yg kuat, kurang berdasarkan argumen yg kuat, kurang 
persuasif  dlm  percakapan,serta kurang  persuasif  dlm  percakapan,serta kurang  
mampu mengatur  cara berdialog dgn mampu mengatur  cara berdialog dgn 
orang lain. orang lain. 



Asesmen Kemampuan Asesmen Kemampuan 

BerbahasaBerbahasa

Asesmen

formal

Boehm Test of Basic Concep
(Mengevaluasi penget. &pemahaman  anak  

ttg konsep-konsep dasar 
kuantitas, ruang,dan waktu

Asesmen

informal

Evaluasi percakapan spontan
(melakukan percakapan dgn anak
ttg  berbagai hal yg disukai anak.

Guru mengetahui berbagai kesalahan bahasa

Tindakan korektif dan interventif



REMEDIASIREMEDIASI

Pendekatan Remediasi:Pendekatan Remediasi:
1.1. Pendekatan ProsesPendekatan Proses
2.2. Pend. Analisis TugasPend. Analisis Tugas2.2. Pend. Analisis TugasPend. Analisis Tugas
3.3. Pend. BehavioralPend. Behavioral
4.4. Pend. InteraktifPend. Interaktif--InterpersonalInterpersonal
5.5. Pend. Sistem lingkungan totalPend. Sistem lingkungan total
(Lovitt, 1989)(Lovitt, 1989)



1.1. Pendekatan ProsesPendekatan Proses
�� Bertujuan  memperkuat& menormalkan  Bertujuan  memperkuat& menormalkan  

proses yg dipandang sebagai dasar dlm proses yg dipandang sebagai dasar dlm 
memperoleh kemahiran berbahasa dan memperoleh kemahiran berbahasa dan 
komunikasi verbal.komunikasi verbal.

�� Proses yg ditekankan :  persepsi auditoris, Proses yg ditekankan :  persepsi auditoris, 
memori, asosiasi, interpretasi, dan ekspresi memori, asosiasi, interpretasi, dan ekspresi memori, asosiasi, interpretasi, dan ekspresi memori, asosiasi, interpretasi, dan ekspresi 
verbal.verbal.

�� Remediasi ditekankan juga pada  peningkatan Remediasi ditekankan juga pada  peningkatan 
pemahaman bahasa dan penggunaannya pemahaman bahasa dan penggunaannya 
melalui modalitas auditoris, menulis, dan melalui modalitas auditoris, menulis, dan 
bahasa non verbal.bahasa non verbal.



2. Pendekatan Analisis Tugas2. Pendekatan Analisis Tugas

�� Bertujuan  meningkatkan kompleksitas Bertujuan  meningkatkan kompleksitas 
pengertian ( semantik), struktur ( morfologi dan pengertian ( semantik), struktur ( morfologi dan 
sintaksis), atau fungsi ( pragmatik) bahasa anaksintaksis), atau fungsi ( pragmatik) bahasa anak--
anak.anak.

�� Menekankan pada pengembangan arti kata, Menekankan pada pengembangan arti kata, 
konsep bahasa, dan memperkuat kemampuan konsep bahasa, dan memperkuat kemampuan 
berpikir logis.berpikir logis.



3. Pendekatan Behavioral/Perilaku3. Pendekatan Behavioral/Perilaku
�� Bertujuan untuk memodifikasi atau Bertujuan untuk memodifikasi atau 

mengubah bahasa lahir dan perilaku mengubah bahasa lahir dan perilaku 
komunikasikomunikasi

�� Menggunakan prinsipMenggunakan prinsip--prinsip prinsip operantoperant
conditioningconditioning utk memunculkan perilaku yg utk memunculkan perilaku yg conditioningconditioning utk memunculkan perilaku yg utk memunculkan perilaku yg 
diharapkan dan  mencegah diharapkan dan  mencegah 
/menghilangkan perilaku bahasa yg  tdk /menghilangkan perilaku bahasa yg  tdk 
sesuai.sesuai.



4. Pendekatan Interaktif4. Pendekatan Interaktif--InterpersonalInterpersonal
Bertujuan untuk : Bertujuan untuk : 
�� Memperkuat kemampuan pragmatik dan Memperkuat kemampuan pragmatik dan 

mengembangkan kompetensi  komunikasi.mengembangkan kompetensi  komunikasi.
�� Meningkatkan pengambilan peran  dalam  Meningkatkan pengambilan peran  dalam  

berkomunikasi.berkomunikasi.berkomunikasi.berkomunikasi.
�� Mengembangkan persepsi sosial nonverbalMengembangkan persepsi sosial nonverbal
�� Meningkatkan gaya komunikasi verbal dan Meningkatkan gaya komunikasi verbal dan 

non verbal.non verbal.



5. Pendekatan Sistem Lingkungan 5. Pendekatan Sistem Lingkungan 
Total/holistikTotal/holistik

�� Bertujuan untuk menciptakan peristiwa atau Bertujuan untuk menciptakan peristiwa atau 
situasi lingkungan  yg kondusif sehingga  situasi lingkungan  yg kondusif sehingga  
mendorong terjadinya peningkatan frekuensi mendorong terjadinya peningkatan frekuensi 
berbahasa  dan pengalaman berkomunikasi berbahasa  dan pengalaman berkomunikasi berbahasa  dan pengalaman berkomunikasi berbahasa  dan pengalaman berkomunikasi 
pada anakpada anak--anak.anak.





KESULITAN MENULIS 

DENGAN TANGAN



KESULITAN MENULIS DENGAN TANGANKESULITAN MENULIS DENGAN TANGAN

1.1. TULISAN TIDAK BERATURANTULISAN TIDAK BERATURAN

�� Permulaan menulis yang  lemah :Permulaan menulis yang  lemah :
-- Coretan tidak  bertenagaCoretan tidak  bertenaga
-- TerburuTerburu--buruburu
-- GemetarGemetar-- GemetarGemetar
-- TerputusTerputus--putusputus
-- Hampir tidak terbacaHampir tidak terbaca



�� Permulaan menulis yang tergesaPermulaan menulis yang tergesa--gesagesa
•• karena kegelisahan yang menyeluruh.karena kegelisahan yang menyeluruh.
•• HurufHuruf--hurufnya terkesan asal tulis dan tidak tepat .hurufnya terkesan asal tulis dan tidak tepat.
•• Bentuk tulisan tidak jelas.Bentuk tulisan tidak jelas.

�� Permulaan proses menulis  tidak bertujuan.Permulaan proses menulis  tidak bertujuan.
•• mencoret ke berbagai arah,mencoret ke berbagai arah,
•• bentuk huruf tidak berwujud dan tak tersambung. bentuk huruf tidak berwujud dan tak tersambung. 



2.   PROSES MENULIS YANG TEGANG2.   PROSES MENULIS YANG TEGANG

�� UjungUjung--ujung jari tidak bisa digerakkanujung jari tidak bisa digerakkan
-- Gerakan menulis yang tertahanGerakan menulis yang tertahan
-- Huruf bergerigiHuruf bergerigi

�� Sikap seluruh tubuh yang kakuSikap seluruh tubuh yang kaku
•• Posisi pinggul dan pergelangan bahu  Posisi pinggul dan pergelangan bahu  

-- Tidak dapat mengerem gerakannya dan harus berhenti.Tidak dapat mengerem gerakannya dan harus berhenti.

•• Posisi pinggul dan pergelangan bahu  Posisi pinggul dan pergelangan bahu  
•• saling menggeser, sehingga terlalu kuat menekan ala t saling menggeser, sehingga terlalu kuat menekan ala t 

tulisnya.tulisnya.

�� Ketegangan sebagai reaksi untuk menahan gerakan yan g terlalu Ketegangan sebagai reaksi untuk menahan gerakan yan g terlalu 
kuatkuat



2.   PROSES MENULIS YANG TEGANG2.   PROSES MENULIS YANG TEGANG

�� UjungUjung--ujung jari tidak bisa digerakkanujung jari tidak bisa digerakkan
-- Gerakan menulis yang tertahanGerakan menulis yang tertahan
-- Huruf bergerigiHuruf bergerigi

�� Sikap seluruh tubuh yang kakuSikap seluruh tubuh yang kaku
•• Posisi pinggul dan pergelangan bahu  Posisi pinggul dan pergelangan bahu  

-- Tidak dapat mengerem gerakannya dan harus berhenti.Tidak dapat mengerem gerakannya dan harus berhenti.

•• Posisi pinggul dan pergelangan bahu  Posisi pinggul dan pergelangan bahu  
•• saling menggeser, sehingga terlalu kuat menekan ala t saling menggeser, sehingga terlalu kuat menekan ala t 

tulisnya.tulisnya.

�� Ketegangan sebagai reaksi untuk menahan gerakan yan g terlalu Ketegangan sebagai reaksi untuk menahan gerakan yan g terlalu 
kuatkuat



2.   PERSIAPAN LANGSUNG2.   PERSIAPAN LANGSUNG

a.a. BENTUKBENTUK--BENTUKBENTUK GEOMETRIGEOMETRI BERBINGKAIBERBINGKAI
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ MenelusuriMenelusuri bentukbentuk--bentukbentuk geometrigeometri

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ MengisiMengisi bingkaibingkai bentukbentuk--bentukbentuk geometrigeometri

b.b. ABJAD/HURUFABJAD/HURUF DARIDARI KERTASKERTAS AMPELASAMPELAS
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Ada tiga indera dapat diaktifkan Ada tiga indera dapat diaktifkan 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ BentukBentuk hurufhuruf –– dilihatdilihat⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ BentukBentuk hurufhuruf –– dilihatdilihat

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ BentukBentuk hurufhuruf –– dirabadiraba

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ BunyiBunyi hurufhuruf –– didengardidengar



HURUF DARI KERTAS YANG DAPAT HURUF DARI KERTAS YANG DAPAT 

DIPINDAHDIPINDAH

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Menelusuri abjad/huruf satu persatu Menelusuri abjad/huruf satu persatu 
hingga membentuk kata tertentuhingga membentuk kata tertentu

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Membandingkan dengan huruf dari Membandingkan dengan huruf dari 
kertas ampelaskertas ampelas

d.d. MEMINDAHKANMEMINDAHKAN HURUFHURUF DARIDARI KERTASKERTAS AMPELASAMPELAS
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ DariDari huruf,huruf, katakata ditulisditulis didi atasatas::

-- PapanPapan tulistulis
-- KertasKertas

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Dan seterusnya dengan latihan yang Dan seterusnya dengan latihan yang 
lebih komplekslebih kompleks



LAYANAN PENDIDIKANLAYANAN PENDIDIKAN

1.1. ANAK KESULITAN MENULIS SEBAGAI ANAK KESULITAN MENULIS SEBAGAI 
DAMPAK GANGGUAN MOTORIKDAMPAK GANGGUAN MOTORIK

�� Kemampuan dasar yang diperlukan Kemampuan dasar yang diperlukan �� Kemampuan dasar yang diperlukan Kemampuan dasar yang diperlukan 
untuk menulisuntuk menulis



a. Kemampuan keterampilan tangana. Kemampuan keterampilan tangan

-- Gerakan pergelangan tangan harus luwes, Gerakan pergelangan tangan harus luwes, 
-- JariJari--jari menulis harus dapat memegang jari menulis harus dapat memegang 
pensil dengan benar.pensil dengan benar.
-- Gerakan mencoret harus dapat membuat Gerakan mencoret harus dapat membuat 
suatu bentuk dalam satu bidang, sehingga suatu bentuk dalam satu bidang, sehingga suatu bentuk dalam satu bidang, sehingga suatu bentuk dalam satu bidang, sehingga 
dapat memperlancar gerakan menulis.dapat memperlancar gerakan menulis.
-- Anak harus dapat menggambar sendiri Anak harus dapat menggambar sendiri 
suatu suatu 
bentuk sampai kemampuan motorik dan bentuk sampai kemampuan motorik dan 
penginderaannya berkembang sehingga penginderaannya berkembang sehingga 
mampu membedakan berbagai bentuk.mampu membedakan berbagai bentuk.



UPAYA PENANGGULANGANUPAYA PENANGGULANGAN

-------- Koordinasi motorik dan kontrol gerakan otot: mata, tangan, lengan.Koordinasi motorik dan kontrol gerakan otot: mata, tangan, lengan.

-- Melatih tiga jariMelatih tiga jari--jari menulisjari menulis

1.1. PERSIAPAN TIDAK LANGSUNGPERSIAPAN TIDAK LANGSUNG

a.    AKTIVITAS KEHIDUPAN SEHARIa.    AKTIVITAS KEHIDUPAN SEHARI--HARIHARI

-- Melatih kelenturan pergelanganMelatih kelenturan pergelangan

-- Gerakan mata dan tangan dari kiri ke kanan.Gerakan mata dan tangan dari kiri ke kanan.

-- Koordinasi mata dan tangan.Koordinasi mata dan tangan.

-- Pengalaman keteraturan dan kedisiplinan.Pengalaman keteraturan dan kedisiplinan.

-- Motivasi, konsentrasi, dan ketekunan.Motivasi, konsentrasi, dan ketekunan.





��HakikatHakikat MatematikaMatematika
��GejalaGejala//KarakteristikKarakteristik AnakAnak BerkesulitanBerkesulitan

BelajarBelajar matematikamatematika
��VariasiVariasi dandan TipeTipe KesulitanKesulitan BelajarBelajar

MatematikaMatematika
��AsesmenAsesmen��AsesmenAsesmen



HakikatHakikat MatematikaMatematika
�� MatematikanMatematikan �� bahasabahasa simbolissimbolis ygyg fungsifungsi

praktisnyapraktisnya untukuntuk mengekspresikanmengekspresikan hubunganhubungan--
hubunganhubungan kuantitatifkuantitatif dandan keruangankeruangan, , 
sedangkansedangkan fungsifungsi teoretisnyateoretisnya adalahadalah untukuntuk
memudahkanmemudahkan berpikirberpikir. (. (Johnson&MyklebustJohnson&Myklebustmemudahkanmemudahkan berpikirberpikir. (. (Johnson&MyklebustJohnson&Myklebust
dlmdlm Mulyono,1996)Mulyono,1996)

�� MatematikaMatematika disampingdisamping sebagaisebagai bahasabahasa
simbolissimbolis, , jugajuga merupakanmerupakan bahasabahasa universal universal ygyg
memungkinkanmemungkinkan manusiamanusia memikirkanmemikirkan, , 
mencatatmencatat, , dandan mengkomunikasikanmengkomunikasikan ideide
mengenaimengenai elemenelemen dandan kuantitaskuantitas ((lernerlerner, , dlmdlm
Mulyono,1996)Mulyono,1996)



�� Mata Mata pelajaranpelajaran matematikamatematika didi SD SD mencakupmencakup
tigatiga cabangcabang: : aritmetika,aljabararitmetika,aljabar, , dandan geometrigeometri..

�� MatapelajaranMatapelajaran matematikamatematika hendaknyahendaknya
mencakupmencakup tigatiga elemenelemen : : konsepkonsep, , keterampilanketerampilan, , 
dandan pemecahanpemecahan masalahmasalah..

�� KonsepKonsep �� menunjukmenunjuk padapada pemahamanpemahaman dasardasar..
�� KeterampilanKeterampilan �� menunjukmenunjuk padapada sesuatusesuatu yang yang �� KeterampilanKeterampilan �� menunjukmenunjuk padapada sesuatusesuatu yang yang 

dilakukandilakukan oleholeh seseorangseseorang.  .  KeterampilanKeterampilan
matematikamatematika �� prosesproses menggunakanmenggunakan operasioperasi
dasardasar dlmdlm penjumlahanpenjumlahan, , penguranganpengurangan, , 
perkalianperkalian, , dandan pembpembagianagian..

�� PemecahanPemecahan MasalahMasalah �� aplikasiaplikasi daridari
konsepkonsep dandan keterampilanketerampilan..



GejalaGejala//KarakteristikKarakteristik AnakAnak

BerkesulitanBerkesulitan BelajarBelajar matematikamatematika

�� AdanyaAdanya gangguangangguan dlmdlm hubunganhubungan keruangankeruangan..
�� AbnormalitasAbnormalitas persepsipersepsi visualvisual
�� GangguanGangguan AsosiasiAsosiasi visualvisual--motormotor
�� PerseverasiPerseverasi�� PerseverasiPerseverasi
�� KesulitanKesulitan mengenalmengenal dandan memahamimemahami simbolsimbol
�� GangguanGangguan penghayatanpenghayatan tubuhtubuh
�� KesulitanKesulitan dalamdalam bahasabahasa dandan membacamembaca
�� SkorSkor PIQ ( performance Intelligence Quotient) PIQ ( performance Intelligence Quotient) 

jauhjauh lebihlebih rendahdarirendahdari padapada skorskor VIQ (Verbal VIQ (Verbal 
Intelligence Quotient).Intelligence Quotient).



VariasiVariasi dandan TipeTipe KesulitanKesulitan

BelajarBelajar MatematikaMatematika

a.a. KekuranganKekurangan pemahamanpemahaman tentangtentang simbulsimbul
( +,( +,--,x,:, =, ,x,:, =, dsbdsb))

b.b. NilaiNilai tempattempatb.b. NilaiNilai tempattempat
contohcontoh :   75:   75

2727--
5858



c. c. PenggunaanPenggunaan prosesproses ygyg kelirukeliru
�� MempertukarkanMempertukarkan simbulsimbul..

66 1515

22 33
—— x             x             —— ––
8                 188                 18

�� JumlahJumlah satuansatuan dandan puluhanpuluhan ditulisditulis tanpatanpa
memperhatikanmemperhatikan nilainilai tempattempat

6666
2929
—— ++
815815



�� SemuaSemua digit digit ditambahkanditambahkan bersamabersama..
5858
1212
—— ++
1616

DalamDalam menjumlahkanmenjumlahkan puluhanpuluhanDalamDalam menjumlahkanmenjumlahkan puluhanpuluhan
digabungkandigabungkan dengandengan satuansatuan..

7373
99

—— ++
172172



�� BilangBilang ygyg besarbesar dikurangidikurangi bilanganbilangan ygyg
kecilkecil tanpatanpa memperhatikanmemperhatikan nilainilai

761761
489            489            
—— ++

328328328328
�� BilanganBilangan ygyg telahtelah dipinjamdipinjam, , nilainyanilainya tetaptetap..

423423
366366
—— ––

328328



d. d. PerhitunganPerhitungan ygyg salahsalah.  .  ContohContoh ::
66
8 x8 x
4646

e. e. TulisanTulisan ygyg tidaktidak dapatdapat dibacadibaca..e. e. TulisanTulisan ygyg tidaktidak dapatdapat dibacadibaca..
karena bentukkarena bentuk--bentuk hurufnya bentuk hurufnya tidak tepat tidak tepat 

atau tidak lurus mengikuti garis. Akibatnya, atau tidak lurus mengikuti garis. Akibatnya, 
anak banyak mengalami kekeliruan karena anak banyak mengalami kekeliruan karena 
tidak mampu lagi membaca tulisannya tidak mampu lagi membaca tulisannya 
sendiri.sendiri.



AsesmenAsesmen
�� Inventori Informal Keterampilan Inventori Informal Keterampilan 

AritmetikaAritmetika
PenjumlahanPenjumlahan

33 2525 1515
55 7171 77
—— ++ —— ++ —— ++
. . . . . .. . . .. .

5 + 7 = . . .5 + 7 = . . . 3 + . . . = 123 + . . . = 12 . . . + 7 = 15. . . + 7 = 15

433433 879879 648648
4545 4848 745745
—— ++ —— ++ 266266
. . .. . . . . .. . . —— ++

�� --------



�� PenguranganPengurangan
77 2525 7878
55 99 2323

—— –– —— –– —— ––
. . .. . . . . .. . . . . .. . .

5 5 –– 2 = . . .2 = . . . 7 7 -- . . . = 4. . . = 4 . . . . . . –– 3 = 53 = 5



�� PerkalianPerkalian
55 2424 5959
33 22 3434
—— xx —— xx —— xx
. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .

�� PembagianPembagian

2 / 102 / 10 8 / 1208 / 120 11 / 12111 / 121

12 : 4 = . . .12 : 4 = . . . 24 : . . . = 624 : . . . = 6 . . . : 9 = 6. . . : 9 = 6


