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2. DESKREPSI MATA KULIAH 

Matakuliah ini merupakan mata kuliah jurusan dan bersifat wajib tempuh bagi mahasiswa 

program studi Pendidikan Luar Biasa. Matakuliah ini membahas pengertian dan tujuan terapi 

vokasional bagi anak tunagrahita, karakteristik kemampuan vokasional anak tunagrahita, dasar 

pertimbangan pemilihan vokasional bagi anak tunagrahita, identifikasi dan asesmen 

kemampuan fokasional anak tunagrahita, komponen pelaksanaan terapi vokasional, 

perencanaan terapi vokasional dan praktek/simulasi terapi vokasional anak tunagrahita. 

 

3. PENGALAMAN BELAJAR 

Melalui perkuliahan ini mahasiswa memahami pengertian dan tujuan terapi vokasional bagi 

anak tunagrahita. Karakteristik kemampuan vokasional anak tunagrahita identifikasi dan 

asesmen kemampuan vokasiona anak tunagrahita, dasar pertimbangan pemilihan vokasional, 

memahami komponen pelaksanaan terapi vokasional, perencanaan terap ivokasional, dan 

mampu praktek terapi vokasional bagi anak tunagrahita. 

 

4. URAIAN POKOK BAHASA TIAP PERTEMUAN 

PERTEMUAN TUJUAN PERKULIAHAN POKOK BAHASAN 

1 Mahasiswa memahami 
pengertiandan tujuan terapi 
vokasional anak tunagrahita 

Pengertian dan tujuan terapi vokasional 
anak tunagrahita 

2 Mahasiswa memahami 
karakteristik kemampuan 
vokasionalan aktunagrahita 

Karakteristik kemokasional anak 
tunagrahita 
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Mahasiswa memahami dasar 
pertimbangan pemilihan 
vokasional bagi anak 
tunagrahita. 

Dasar pertimbangan pemilihan 
vokasional bagi anak tunagrahita 



4 Mahasiswa mampu 
melaksanakan asesmen 
kemampuan vokasional anak 
tunagrahita 

Asesmen kemampuan vokasional anak 
tunagrahita 

5 Mahasiswa memahami 
pendekatan terapi vokasional 
anak tunagrahita 

Pendekatan dalam terapi vokasional 
anak tunagrahita 

6 Mahasiswa memahami 
pengelolaan materi terapi 
vokasional anak tunagrahita 

Pengelolaan materi terapi vokasional 
anak tunagrahita 

7 Mahasiswa memahami cara 
evaluasi terapi evasional anak 
tunagrahita 

Evaluasi terapi vokasional anak 
tunagrahita 

8 Mahasiswa mampu praktek 
asesmen kemampuan 
vokasional anak tunagrahita 

Asesmen kemampuan vokasional anak 
tunagrahita 

9 Mahasiswa mampu membuat 
perencanaan terapi vokasional 
bagi anak tunagrahita 

Perencanaan terapi vokasional anak 
tunagrahita 

10-11-12-13 Mahasiswa mampu praktek 
melaksanakan terapi vokasional 
bagi anak tunagrahita 

Praktek terapi vokasional bagi anak 
tunagrahita 

 

5. EVALUASI HASIL BELAJAR 

Evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi: nilai aktivitas, tugas, ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester. Nilai akhir di peroleh dengan perhitungan: 

 

NA = 
A+T+TS+(2×S)
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NA : Nilai Akhir 

A : Nilai Praktek/simulasi 

T : Rerata Nilai Tugas 

TS : Nila iUjian Tengah Semester 

S : Nilai Ujian Akhir Semester 
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