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Permasalahan  

 Sekolah memberikan perlakuan yang sama 
dan bersifat klasikal kepada semua siswa, 
baik siswa di bawah rata rata, rata-rata, dan 
di atas rata rata, yang sebenarnya memiliki 
kebutuhan berbeda 
 Siswa di bawah rata rata yang memiliki kecepatan 

belajar di bawah rata-rata akan selalu tertinggal ketika 
mengikuti kegiatan belajar mengajar.  

 Siswa di atas rata rata akan jenuh karena harus 
menyesuaikan diri dengan kecepatan belajar siswa 
siswa lainnya 

 
 Bagaimana memberikan perlakuan sesuai 

dengan kebutuhan siswa? 



KEBUTUHAN DASAR ANAK 

 Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar siswa mengalami 
proses tumbuh kembang optimal 

 Kebutuhan fisik 
 Konsumsi makanan yang sesuai 

dengan kebutuhan umurnya 
 Pemantauan tumbuh kembang 
 Pemeriksaan kesehatan 
 Pengobatan, rehabilitasi, 

imunisasi,  
 Pakaian - pemukiman yang sehat  
 dan lain-lain. 



KEBUTUHAN DASAR ANAK 

 Kebutuhan emosi 
 Meliputi segala bentuk 

hubungan yang erat, hangat 
dan menimbulkan rasa aman 
serta percaya diri sebagai 
dasar bagi perkembangan 
selanjutnya.  

 Kebutuhan stimulasi atau pendidikan 
 Meliputi segala aktivitas yang 

dilakukan yang memengaruhi 
proses berpikir, berbahasa, 
sosialisasi, dan kemandirian 
seorang anak. 

 



Normal vs. Exceptional behaviors 

 NORMAL 
 Mendengar 
 Mengikuti Petunjuk 
 Mengerjakan Tugas 
 Berinteraksi secara 

normal dengan siswa 
lain (belajar kelompok) 

 Siap menerima  
 Duduk tenang di 

bangku 
 Terlihat sopan 

 EXCEPTIONAL 
 Membayangkan 
 Mengikuti dorongan 

hati 
 Tidak lengkap dalam 

mengerjakan tugas 
 Individual (mandiri) 
 Hidup dalam dunianya 
 Disorganisasi 
 Mengembara 
 Terlihat tidak sopan 



Kepribadian Siswa Berkebutuhan Khusus 
 Perilakunya ekstrim 

 Aktif bergerak (eksploratif) 
 Berdiam diri, membisu 

 Kurang menghiraukan saran 
 Sulit menyampaikan keinginan secara verbal 
 Kemauannya sangat besar 
 Keinginannya harus segera terpenuhi 
 Sulit bersosialisasi 
 
Tantangan guru dalam menghadapi siswa 

berkebutuhan khusus 



Mengenali Gejala Siswa 
Berkebutuhan Khusus 



Mengenali Gejala Mengenali Gejala 

 Gangguan belajar Umum 
 Ditandai dengan hasil tes akademik di bidang 

membaca, matematika atau menulis 
ekspresif hasilnya dibawah dari usia, 
pendidikan dan kecerdasannya (IQ) 

 Gangguan belajar membaca (DISLEKSIA) 
 Ditandai dengan kecepatan membaca sangat 

lambat, banyak kesalahan pengucapan dan 
memahami bacaan 



Mengenali Gejala 

 Gangguan belajar matematika 
(DISKALKULIA) 
 Ditandai dengan kesulitan mengenali dan 

memahami simbol aritmatika atau urutan 
tahapan matematika 

 Gangguan menulis  
 (DISGRAFIA) 

 Ditandai dengan kesulitan untuk membuat 
karangan dengan tata bahasa yang baik, 
banyak kesalahan penempatan tanda baca 
dan organisasi paragraf buruk.  



Mengenal Klasifikasi 
Siswa Berkebutuhan Khusus 



Klasifikasi 

 Speech/Language 
Impairments 

 Learning 
Disabilities 

 Mental Retardation 
 Emotional/Behavior

al Disorders 
 Autism 
 Traumatic Brain 

Injury 
 Orthopedic 

disabilities 
 

 Multiple disabilities 
 Other Health 

Impairments 
 Hearing 

Impairments 
 Visual Impairments 
 Developmental 

Delay 
 Deaf/Blindness 
 Gifted 

 



Gangguan Belajar :  
Learning Disabilities Wilayah Jenis Gangguan Belajar 

Aritmatika : Kesulitan 
memahami operasi 
matematika 

Bahasa Oral : Kesulitan 
mengucap dan 

mendengar 

Bahasa Tulis : Kesulitan 
menulis, membaca dan 
mengeja 

Penalaran: Kesulitan 
mengorganisasikan 

pikiran 



Klasifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus 

Students with Learning Disabilities 
 Karakteristik  

 Student has average IQ 
 Gejala yang ada menghalangi kemampuan untuk belajar 

 Penanganan 
 Menyiapkan seting ruang belajar yang kondusif 
 Membatasi instruksi yang kompleks 
 Mengurangi durasi dan frekuensi instruksi 

 
Mental Retardation 
 Karakteristik 

 Memiliki  IQ yang rendah 
 Memiliki karakteristi fisik tertentu 

 Penanganan 
 Menyederhanakan tugas 
 Mengkaitkan tugas dengan kehidupan nyata 



Klasifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus 

Emotional and Behavioral Disorders 
 Karakteristik 

 Siswa hiperaktif di dalam kelas 
 Siswa memiliki masalah dengan situasi sosial 

 Penanganan 
 Mengkondisikan belajar kooperatif (cooperative learning) 
 Menghindari stimulus/perhatian munculnya perilaku buruk 

 
Deaf or Hearing Impaired 
 Karakteristik 

 Sulit mengikuti petunjuk secara oral 
 Memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi (speech impairment) 

 Penanganan 
 Memberikan instruksi melalui media (tulisan, gambar dll) 
 Berdiri di dekat siswa ketika bercakap 
 Sabar menunggu siswa yang sedang memproses informasi 



Klasifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus 

Visually Impaired 
 Karekteristik 

 Siswa tidak dapat membaca instruksi 
 Siswa memiliki masalah keseimbangan dalam bergerak 

 Penanganan 
 Menunjukkan instruksi secara oral (audio) 
 Memaksimalkan penggunaan indera yang lain 
 Membatasi pemberian informasi melalui lembar tulis 
 Menggunakan kalimat deskriptif 
 

Physical Disabilities 
 Karakteristik 

 Siswa keterbatasan dalam bergerak (beraktivitas) 
 Siswa tidak dapat lama duduk di bangku yang sempit 

 Penanganan  
 Memberikan bangku yang longgar 
 Memperhatikan keinginan siswa  yang membahayakan tubuh 
 Meningkatkan kenyamanan fisik siswa  



Klasifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus 

Communication Disorders 
 Karakteristik 

 Siswa mengisolasi dari lingkungan sosial 
 Siswa memiliki hambatan komunikasi (speech impairment) 

 Penanganan 
 Menstimulasi siswa untuk mengemukakan gagasan   
 Memberikan lingkungan sosial yang positif (positive social environment) 
 

Gifted and Talented 
 Karakteristik 

 Siswa mudah bosan di kelas 
 Siswa menyelesaikan tugas dengan cepat dan akurat  

 Penanganan 
 Memberikan tugas percepatan (accelerated assignments) 
 Memberikan tugas yang lebih mendalam 



Kriteria Penentuan Siswa Berbakat 

 Tes Prestasi Akademik 
  (Achievement Test) 
 Tingkat penerimaan dan pengingatan  
 (acquisition and retention rates) 
 Performansi dalam satu atau lebih area 

akademik 
 (expertise in one or more academic 

areas) 
 Tingkat berpikir kritis, kreativitas 

akademik, kepemimpinan, komunikasi, 
bahasa kedua, penguasaan teknologi 



Siswa Berbakat 

KARAKTERISTIK 
 Melakukan aktivitas secara intensif (Intense) 
 Rasa Ingin tahu (Curious) 
 Menyukai Tantangan (Challenging) 
 Sering mengalami frustrasi (Frustrating) 
 Sensitif (Sensitive) 
 Memahami dengan cepat (Learn much faster) 
 Mengetahui banyak informasi (Know much more) 
 
STRATEGI PENANGANAN 
 Pengayaan Belajar (Enrichment) 
 Percepatan Belajar (Acceleration) 



Pembagian Berdasarkan Jenis Penanganan 

 Siswa Siap Didik 
 (Educable Mentally Handicapped) 

 IQ 55 sampai 69 
 Mengalami gangguan yang ringan pada fungsi 

kecerdasan, perilaku adaptif serta 
perkembangan belajar 

 Sulit dibedakan dengan siswa normal 
 Dapat dikenali setelah memasuki lingkungan 

belajar di sekolah 



Pembagian Berdasarkan Jenis Penanganan 

 Siswa Siap Latih 
 (Trainable Mentally Handicapped) 

 IQ 40 sampai 54 
 Mengalami gangguan yang berat pada fungsi 

kecerdasan, perilaku adaptif serta 
perkembangan belajar 

 Memiliki keterlambatan pada dimensi 
perkembangan secara umum 

 Mudah dibedakan dengan siswa normal 
 Tingkah lakunya kekanak-kanakan 



Kategori IQ 



Mengenal Strategi 
Penanganan Masalah Siswa 
Berkebutuhan Khusus 



Strategi Penanganan | Kepribadian 

 Memahami keadaan siswa  
 Tidak membandingkan siswa dengan anak-siswa 

lainnya karena menyebabkan munculnya  
frustrasi dan stres.  

 Berikan tugas-tugas yang sesuai dengan 
kemampuannya. Meminta kebijakan dari pihak 
sekolah misalnya memberikan tes kepada siswa 
dengan gangguan ini secara lisan, bukan tulisan.  
 

 Menyajikan materi dengan bantuan media 
 Memberikan kesempatan dan kemungkinan 

kepada siswa untuk belajar menuangkan ide dan 
konsepnya dengan menggunakan komputer atau 
mesin tik.  

 Mengajari siswa untuk menggunakan alat-alat 
agar dapat mengatasi hambatannya. 



Strategi Penanganan | Kepribadian 

 Membangun rasa percaya diri siswa  
 Memberikan pujian wajar pada setiap 

usaha yang dilakukan siswa. Jangan sekali-
kali menyepelekan atau melecehkan karena 
hal itu akan membuatnya merasa rendah 
diri dan frustrasi 
 

 Meningkatkan motivasi siswa.  
 Jika pelajaran dinilai mudah bagi anak, guru 

diminta untuk memberi pelajaran yang lebih 
menantang 

 Peningkatan motivasi diarahkan pada 
motivasi internal 



Strategi Penanganan | Kepribadian 

 Membantu siswa agar memiliki konsep diri 
yang benar 

 Siswa akan menilai dirinya pintar jika ia mendapat 
penilaian demikian dari lingkungannya 

 Memberikan rasa kebanggan pada diri siswa 
dengan memberikan tugas-tugas yang dapat 
diselesaikan olehnya. 
 

 Mendorong untuk terus belajar 
 Melibatkan siswa secara bertahap, pilih strategi 

yang sesuai dengan tingkat kesulitannya untuk 
mengerjakan tugas belajar.  

 Memberikan tugas yang menarik dan memang 
diminatinya, seperti menulis surat untuk teman, 
menghitung sesuatu yang konkrit 

 Memberikan remidi 



 Memberikan konseling pribadi 
 Tujuan konseling adalah untuk 

membantu siswa dapat menyesuaikan 
diri terhadap diri dan lingkungan dan 
meningkatkan kepercayaan dirinya untuk 
mengatasi masalahnya. 
 

 Pendekatan Inklusi 
 Mengadaptasikan siswa pada kelas 

regular bersama siswa lain pada 
umumnya. 
 

Strategi Penanganan | Kepribadian 



 Memberikan waktu yang cukup 
 Memberikan waktu ekstra untuk menyelesaikan tugas 
 

 Memaksimalkan Media Pembelajaran 
 Grafik, gambar, benda konkrit, petunjuk 
 

 Mengkondisikan ruangan 
 Menyusun kelas kecil atau individual 
 

 Menyusun tes/asesmen yang sesuai 
 Menyusun alat ukur yang sesuai dengan kondisi siswa 
 

 Memberikan instruksi dengan jelas (clear) 
 Memperkeras volume instruksi, mengulangi, 

menekankan  
 

Strategi Penanganan | Pembelajaran 



Peranan Guru 



AKTIVITAS BAGI GURU 

1. Memaksimalkan upaya untuk 
mengakomodasi keinginan siswa 

2. Mengevaluasi kemampuan dan hambatan 

3. Menyadari sistem rujukan ketika menemui 
siswa dengan gangguan berat 

4. Berpartisipasi dalam seminar, diskusi   

5. Aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa 

6. Melakukan kolaborasi dengan guru bidang 
studi lainnya 



AKTIVITAS BAGI GURU 

 Mengidentifikasi Siswa. Mengikutkan siswa pada 
tes kecerdasan, atau jika tak memungkinkan 
melakukan pengamatan terhadap siswa.  
 Mengidentifikasi melalui catatan harian mengenai 

mereka, minat mereka. Mengenali sikap dan tingkah 
laku mereka 

 Mencermati lingkungan sekolah siswa.  
 Mengidentifikasi apakah lingkungan sekolah 

mendukung proses belajar siswa atau tidak.  
 Memperhatikan faktor-faktor seperti kemampuan 

guru, hubungan guru dan murid, hubungan siswa 
dengan siswa didik lainnya.  



KOMPETENSI GURU 

1. Mampu memiliki alternatif instruksi 
akademik dan strategi pembelajaran 

2. Mampu mengelola perilaku siswa yang 
khas dan unik 

3. Mampu menggunakan media dan 
teknologi pembelajaran 

4. Memahami masalah pendidikan khusus 
(special education) 

 


