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ABSTRAK

Linawati, Ririn. 2012. Penerapan Metode Mathernal Reflektif dalam
Pembelajaran Berbahasa Pada Anak Tunarungu di Kelas Persiapan SLB Negeri
Semarang. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Amirul
Mukminin, S.Pd., M.Kes., Dosen Pembimbing II : Dra. Istyarini, M.Pd

Kata kunci : Bahasa, Metode Mathernal Reflektif, Anak Tunarungu

Semua anak membutuhkan kesempatan untuk belajar pada potensi
tertinggi mereka pada lingkungan yang mencakup semua. Bahasa merupakan
faktor penting dalam berkomunikasi, mempelajari ilmu pengetahuan dan dalam
kehidupan bermasyarakat. Namun, tidak setiap anak dapat menguasai kemampuan
berbahasa dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor bawaan, misalnya
pada anak-anak tuna rungu. Untuk itu diperlukan suatu metode pengajaran bahasa
yang tepat dalam membelajarkan bahasa pada anak tunarungu seperti MMR. SLB
Negeri Semarang merupakan salah satu SLB Negeri yang telah lama menerapkan
metode tersebut, maka dari itu penelitian ini bermaksudkan untuk mengetahui
penerapan metode mathernal reflektif dalam pembelajaran berbahasa dan
kemampuan berbahasa pada anak tunarungu kelas persiapan anak  di SLB Negeri
Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tempat penelitian berada di
SLB Negeri Semarang dengan informan yaitu guru yang mengajar dengan MMR
untuk anak tunarungu di kelas persiapan. Metode pengumpulan data dengan
menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data
menggunakan trianggulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu (Moleong, 2007: 178).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SLB Negeri Semarang adalah
Sekolah Luar Biasa yang dirintis mulai tahun 2004. Penerapan MMR di SLB
Negeri Semarang sudah terlaksana dengan baik. MMR dilaksanakan dengan tiga
tahap yang terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga hasil atau
target yang dicapai sesuai dengan tujuan yang akan telah dimaksudkan. Hal
tersebut sudah memenuhi pedoman dalam pelaksanaan MMR yang sebenarnya.

Hasil penelitian tersebut dapat melahirkan saran bahwa alangkah lebih
baiknya jika terdapat kurikulum dan patokan yang jelas dari pemerintah mengenai
pembelajaran untuk anak tunarungu khususnya dengan MMR. Karena dalam
penelitian ditemukan bahwa belum ada kurikulum khusus untuk anak tunarungu
dari pemerintah. Dengan demikian pembelajaran dengan MMR akan dapat tertata
dengan rapi sehingga mencapai hasil yang lebih maksimal lagi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat memutar

roda pemerintahan dan berperan dalam globalisasi kearah yang lebih baik. Anak

membutuhkan pembinaan dan pengembangan sejak usia dini dari orang tua maupun

lembaga pendidikan untuk dapat berkembang secara optimal. Semua anak berhak

mendapat pendidikan anak usia dini yang berkualitas tinggi. UU RI nomor 20 tahun

2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan Nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

bertanggung jawab”.

Anak yang berkebutuhan khusus juga berkepentingan masuk dalam PAUD.

Semua anak membutuhkan kesempatan untuk belajar pada potensi tertinggi mereka

pada lingkungan yang mencakup semua. Anak harus mempunyai akses yang wajar

dalam pengasuhan dan persiapan kebutuhan untuk berpartisipasi penuh dalam negara

kita. Meliputi sosial, ekonomi, politik, dan partisipasi budaya. Itu juga keterlibatan

kecakapan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk aktif, terlibat, dan bertanggung

jawab sebagai warga negara. Maka dari itu orang tua dan guru hendaknya membantu
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anak menyediakan kesempatan untuk kesuksesan mereka., dan  membantu mereka

menjadi terlibat dalam komunitas mereka.

Kemampuan berbahasa sangat penting bagi setiap orang karena dengan

kemampuan bahasa yang baik, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa

merupakan faktor penting dalam berkomunikasi, mempelajari ilmu pengetahuan dan

dalam kehidupan bermsyarakat. Strategi pembelajaran yang tepat, penggunaan media

atau alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak, agar kegiatan

belajar dapat berjalan lebih efektif, efisien sehingga lebih berhasil dengan maksimal.

Bunawan (2007: 33) mengatakan bahwa sebagai pendidik, latar belakang

pengetahuan tentang bahasa dan perkembangannya perlu diketahui, karena akan

mewarnai kegiatan pembelajaran di kelas. Bahasa juga sebagai alat komunikasi yang

digunakan untuk berhubungan sesamanya. Apabila sekelompok manusia memiliki

bahasa yang sama maka dapat bertukar pikiran dengan segala sesuatu yang

dialaminya baik secara kongkrit maupun abstrak. Dengan adanya  komunikasi maka

manusia dapat membentuk kehidupan dan dunianya. Komunikasi dalam proses

interaksi sosial merupakan bagian integral dalam  masyarakat, yang dibangun

bertujuan untuk mendukung konsep diri, identitas  diri, mencapai pemenuhan

kebutuhan personal, aktualisasi diri, mempengaruhi perasaan, fikiran dan perilaku

orang lain, kelangsungan kehidupan,  membangun ide-ide baru serta pemecahan

masalah.

Melihat pentingnya kemampuan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari

maka perlu dikembangkan pada anak sejak usia dini. Pada usia dini anak dapat
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dengan mudah menerima rangsang atau stimulasi setiap perkembangan. Namun, tidak

setiap anak dapat menguasai kemampuan berbahasa dengan mudah. Hal tersebut

dikarenakan oleh faktor bawaan, misalnya pada anak-anak tuna rungu.

Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan

kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya

sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami hambatan dalam

perkembangan bahasanya. Gangguan pendengaran yang dialami anak tunarungu

menyebabkan mereka tidak mampu mendengarkan secara baik. Artinya mereka tidak

mengalami proses peniruan suara setelah masa meraban, proses peniruan hanya

terbatas pada peniruan visual saja. Sehinga pada perkembangan selanjutnya anak

tunarungu mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan berbicara. Keadaan

ini menyebabkan anak tunarungu mengalami kesulitan bila berhubungan dengan

orang-orang normal. Ketunarunguan yang diderita sejak lahir akan menimbulkan

berbagai permasalahan yang menyangkut seluruh hidup dan kehidupan

penyandangnya. Masalah terbesar yang dialami adalah seseorang yang bila hilang

atau berkurang fungsi pendengaranya adalah hambatan dalam komunikasi dengan

lingkungan.

Gangguan pendengaran atau tunarungu yang dialami seseorang akan

menimbulkan masalah, khusus pada aspek kebahasaan dan komunikasi. Hal itu

semata dikarenakan semua informasi auditif yang ada disekitarnya tidak dapat

dipersepsikann dengan baik. Akibat keterbatasan perbendaharaan bahasa yang
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dimiliki, secara empirik mereka tampak bodoh, acuh tak acuh, tidak komunikatif, dan

kesulitan beradaptasi.

Secara umum, gangguan pendengaran pada anak tunarungu tersebut akan

menghambat kemampuan komunikasi dan kemampuan berbahasa mereka. Anak

tunarunggu biasanya bersekolah di SLB. Setiap anak mempunyai kelebihan dan

kekurangan dalam diri anak masing-masing termasuk anak yang berkebutuhan

khusus. Dalam kehidupan masyarakat anak yang berkebutuhan khusus sering

diabaikan bahkan tidak diperhatikan karena hambatan komunikasi. Padahal anak

tunarunggu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama

seperti anak normal yang  lainnya. Undang-undang No.23 tahun 2002 pasal 51

menyatakan bahwa anak yang menyandang cacat fisik dan/atau diberikan kesempatan

yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar

biasa. Hal tersebut menjelaskan bahwa anak cacat juga perlu kita perhatikan

kemampuanya untuk dapat berkembang seperti anak normal lainya.

Pendidikan atau pembelajaran berbahasa bagi anak tunarungu dilakukan

dengan memperhatikan karakteristik emosi, inteligensi dan kondisi fisiknya apakah

masuk dalam kategori tunarungu ringan, tunarungu sedang, atau tunarungu berat.

Salah satunya dengan cara mempelajari beberapa faktor yang dapat menjadi

penyebab terjadinya kurang berhasilan anak. Melalui pengkajian tersebut dapat

ditemukan dan sekaligus ditentukan langkah-langkah untuk memperbaikinya.

Beberapa upaya telah dilakukan, tetapi belum menunjukan hasil yang memuaskan

terutama dalam keterampilan memperbaiki bicara anak.
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Melihat keterbatasan anak tunarungu dalam berbahasa maka, diperlukan

metode yang tepat untuk membelajarkan bahasa pada anak tunarungu. Salah satu

metode yang dapat digunakan yaitu Metode Maternal Reflektif (MMR). Metode ini

mengedepankan model pembelajaran ibu kepada anak. Ibu berperan aktif dalam

memberi rangsangan kepada anak, yaitu dengan membangun komunikasi secara

langsung berupa pertanyaan yang mengarah pada aktivitas sehari-hari yang dialami

anak.  Menurut Sunarto (2005 : 28), Metode Mathernal Reflektif adalah suatu

pembelajaran yang mengikuti bagaimana anak mendengar sampai menguasai bahasa

ibu, bertitik tolak pada bahasa dan kebutuhan komunikasi anak dan bukan pada

program aturan bahasa yang perlu diajarkan atau di drill menyajikan bahasa sewajar

mungkin kepada anak baik secara ekspesif dan reflektif, menuntut agar anak yang

reflektif segala permasahan bahasanya.

Penerapan Metode Mathernal Reflektif  menuntut guru berperan seperti ibu

bagi anak didiknya. Kegiatan pembelajaran ini difokuskan pada pengalaman anak

hari itu atau hari sebelumnya. Anak diharapkan mampu menyampaikan atau

menceritakan kembali pengalaman yang dia alami tersebut. Dan guru akan

mengembangkannya menjadi bahan pembelajaran hari itu. Hal ini bertujuan untuk

merangsang kemampuan anak dalam menyampaikan sesuatu yang itu berhubungan

dengan pengembangan komunikasi dan berbahasa anak tunarungu.

Metode maternal reflektif merupakan bagian dari strategi yang dilakukan

untuk mengembangkan mutu anak didik agar sesuai dengan tuntutan dalam

kurikulum yang tercantum dalam sistem pendidikan nasional. Sekaligus sebagai
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bahan refleksi dalam meningkatkan kinerja pendidik. Metode ini juga merujuk pada

penerapan pendidikan informal yang dilakukan dilingkup sekolah. Bisa dikatakan

bahwa metode ini merupakan penggabungan antara pendidikan formal dan informal.

Berdasarkan observasi pendahuluan di SLB Negeri Semarang, pembelajaran

berbahasa dengan Metode Mathernal Reflektif di kelas persiapan sudah lama

dijalankan. Metode Mathernal Reflektif dipandang mudah dijalankan oleh para guru

terutama di kelas persiapan. Selain mempermudah guru metode ini juga

mempermudah anak tunarunggu untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak

hanya dengan sesama anak tunarunggu saja melainkan dengan masyarakat umum.

Metode ini berpegang pada prinsip metode oral bukan dengan menggunakan bahasa

isyarat. Karena dengan menggunakan bahasa oral setiap orang dapat dengan mudah

melakukan komunikasi dengan orang lain, sedangkan jika menggunakan bahasa

isyarat untuk percakapan maka tidak akan ada banyak komunikasi bahkan hanya

orang-orang atau anak tertentu saja yang memahaminya. Untuk itu peneliti ingin

mengetahui lebih lanjut bagaimana Penerapan Metode Mathernal Reflektif dalam

Pembelajaran Berbahasa pada Anak Tunarungu di Kelas Persiapan SLB Negeri

Semarang.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan  latar  belakang masalah di atas, peneliti merumuskan

permasalahan, bagaimana penerapan Metode Mathernal Reflektif dalam pembelajaran

berbahasa pada anak tunarungu kelas persiapan di SLB Negeri Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode mathernal

reflektif dalam pembelajaran berbahasa dan kemampuan berbahasa pada anak

tunarungu kelas persiapan anak  di SLB Negeri Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain,

khususnya penelitian tentang peningkatan kemampuan berbahasa pada anak

tunarungu.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi guru

Hasil penelitian akan  menjadi masukan untuk guru guna meningkatkan

mutu pendidikan di SLB Negeri Kota Semarang

1.4.2.2 Bagi sekolah

Memberikan informasi mengenai peningkatan kemampuan anak-anak

tunarungu dalam berbahasa.
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1.4.2.3 Bagi siswa

Dapat memberikan pengalaman kepada anak-anak tunarungu dalam

memperkaya kemampuan berbahasa.
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Anak Tuna Rungu

Hambatan perkembangan bahasa memunculkan dampak-dampak lain yang

sangat komplek lainnya seperti aspek pendidikan, hambatan emosi sosial, hambatan

perkembangan intelegensi dan akhirnya hambatan dalam aspek kepribadian. Pakar

pendidikan anak tunarungu Daniel Ling (1976 : 8) dalam Edja Sadjaah (2003: 2)

mengemukakan bahwa “Ketunarunguan memberikan dampak inti yang diderita oleh

yang bersangkutan yaitu gangguan/hambatan perkembangan bahasa”. Artinya

dampak inti yang diderita menimbulkan atau mengait pada dampak lain yang

mengganggu kehidupannya. Beliau menguatkan pandangannya dengan mengutip

pernyataan Katryn Miadows (1980 : 21) bahwa “kemiskinan yang dialami seseorang

yang tuli sejak lahir adalah bukan kemiskinan atau kehilangan akan rangsangan bunyi

melainkan kemiskinan dalam berbahasa”.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Van Uden (1971) dalam Lani

Bunawan dan Cecilia Susila Yuwati (2000 : 41) bahwa “sebagai akibatnya anak tidak

saja tunarungu melainkan tunabahasa”. Selanjutnya Greg Leigh (1994) dalam Edja

Sadjaah (2003: 2) mengemukakan bahwa “anak tuli pada umumnya menderita

ketidakmampuan berkomunikasi lisan (bicara) akan membawa dampak utama yaitu

terhambatnya perkembangan kemampuan berbahasa”. Para ahli berpendapat bahwa

sebagai akibat kehilangan pendengaran sedemikian rupa anak menjadi tunarungu atau
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menderita ketulian yang akhirnya membawa akibat pada kehidupan dirinya.

Akibatnya adalah selain sukar berbahasa dan berbicara untuk kepentingan kehidupan

dan juga terhadap perolehan pengetahuan yang lebih luas.

Banyak istilah yang sudah dikenal untuk anak yang mengalami kelainan

pendengar, Misalnya dengan istilah: ”tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang

dengar ataupun tunarungu”. Istilah- istilah dan pandangan tersebut tidak semuanya

benar, sebab pengertiannya masih kabur dan tidak menggambarkan keadaan yang

sebenarnya. Istilah yang sekarang lazim digunakan dalam dunia pendidikan

khususnya pendidikan luar biasa adalah tunarungu.  Istilah tunarungu diambil dari

kata ”tuna” dan ”rungu”, tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang

atau anak di katakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu

mendengar suara (Somad dan Tati Herawati, 1996:26).

Ketunarungguan merupakan hambatan pendengaran yang disebabkan oleh

alat pendengaran yang mengalami gangguan. Gangguan tersebut terdapat pada

sebagian organ-organ pendengaran atau keseluruhan . Ketunarunguan sering disebut

dengan istilah lain, seperti anak tunarungu wicara, anak tulis,anak bisu, atau anak

bisu tuli.

Boothrooyd dalam Bunawan (2007: 5) mengatakan bahwa istilah tunarungu

untuk menunjuk pada segala gangguan dalam daya dengar, terlepas dari sifat, faktor

penyebab, dan tingkat/ derajat ketunarunguan. Tunarungu dibagi atas 2 kelompok

besar yaitu:
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a. Kelompok yang menderita kehilangan daya dengar untuk menunjuk pada segala

gangguan dalam deteksi bunyi. Gangguan ini dinyatakan dalam besaran berapa

desibel ambang pendengaran seseorang perlu duperkuat di atas ambang

pendengaran orang yang memiliki pendengaran normal. Berdasarkan besaran/

tingkat penguatan bunyi yang diperlukan agar seseorang dapat mendeteksi

bunyi, mereka dapat dibagi dalam berbagai golongan dari ringan sampai total.

b. Kelompok yang tergolong mengalami gangguan proses pendengaran yaitu

mereka yang mengalami gangguan dalam menafsirkan bunyi, karena adanya

gangguan dalam mekanisme syaraf pendengaran.

Kombinasi kedua gangguan yaitu daya dengar dan gangguan mekanisme

syaraf pendengaran, merupakan hal umum ditemukan pada seseorang. Boothroyd

juga memberikan batasan untuk 3 istilah berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat

memanfaatkan pendengarannya dengan atau tanpa bantuan amplifikasi/pengerasan

oleh ABM yaitu:

2.1.1 Kurang dengar (hard of hearing) adalah mereka yang mengalami gangguan

dengar, namun masih dapat menggunakan sebagai sarana/modalitas utama

untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan

bicaranya

2.1.2 Tuli (deaf) adalah mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan

sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih

dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan.
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2.1.3 Tuli total (totally deaf) adalah mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki

pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak/

mempersepsikan dan mengembangkan bicara.

Berbagai batasan telah di kemukakan oleh para ahli tentang pengertian

tunarungu atau dalam bahasa asing ”Hearing impairment” yang meliputi the deaf

(tuli) dan Hard of Hearing (kurang dengar), diantaranya menurut Daniel F. Hallahan

dan James H. Kauffiman (dalam Permanarian Somad dan Tati Hernawati, (1996:26).

Hearing impairment. A generic term indicating a hearing a hearing disability
that may range in severity from mild to profound it includes the subsets of
deaf and hard of hearing.
A deaf person in one whose hearing disabitity precludes successful processing
of linguistic information through audition, with or without a hearing aid.
A hard of hearing is one who generallay with use of hearing aid, has residual
hearing sufficient to enable successful processing of linguistic information
through audition.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa tunarungu adalah suatu istilah

umum yang menunjukkan kesulitan mendengar, yang meliputi keseluruhan kesulitan

mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam bagian tuli dan

kurang dengar. Orang tuli adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar

sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai

ataupun tidak memakai alat bantu mendengar. Sedangkan seseorang yang kurang

dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu mendengar,

sisa pendengarannya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa

melalui pendengaran.
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Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran

yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan,

terutama melalui indera pendengarannya. Ditambahkan lagi bahwa anak tunarungu

adalah yang kehilangan pendengaran baik sebagian (hard of hearing) maupun

seluruhnya (deaf) yang menyebabkan pendengaran tidak memiliki nilai fungsional

dalam kehidupan sehari-hari sehingga pengalaman dari alam sekitar diperoleh dari

indera penglihatan. (Sutjihati Somantri 1996:74). Sistem pendengaran manusia secara

anatomis terdiri dari tiga bagian penting, yaitu telinga bagian luar, telinga tengah dan

telinga bagian dalam. Struktur telinga luar meliputi liang telinga yang memiliki

panjang kurang lebih 2,5 cm dan daun telinga (auricula). Struktur telinga bagian

tengah  meliputi  gendang pendengaran (eardrum), tulang pendengaran (malleus,

incus, stapes), rongga telinga tengah (cavum tympani) dan serambi (vestibule).

Struktur telinga bagian dalam susunannya meliputi saluran gelung setengah lingkaran

(canalis semi circularis) serta rumah siput (cocblea)( Mohammad Efendi 2005:56).

Ttunarungu kondisi ketidakmampuan anak dalam mendapatkan informasi

secara lisan, sehingga membutuhkan bimbingan dan pelayanan khusus dalam

belajarnya di sekolah. Berdasarkan beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa

secara pedagogis tunarungu dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan

seseorang dalam mendapatkan informasi secara lisan, sehingga membutuhkan

bimbingan dan pelayanan khusus dalam belajarnya disekolah (Suparno 2001: 9).
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Masalah utama kaum tunarungu bukan terletak pada tidak dikuasainya suatu

sarana komunikasi lisan, melainkan akibat hal tersebut terhadap perkembangan

kemampuan berbahasanya secara keseluruhan yaitu mereka tidak atau kurang mampu

dalam memahami lambang/kode atau ”nama” yang digunakan lingkungan guna

mewakili benda-benda, peristiwa kegiatan, dan perasaan serta tidak

memahamiaturan/sistem/tata bahasa (Leigh dalam Bunawan 2004 : 61).  Keadaan ini

terutama dialami anak tunarungu yang mengalami ketulian sejak lahir atau usia dini

(tuli prabahasa). Terhambatnya kemampuan berbahasa yang dialami anak tunarungu,

berimplikasi pada kebutuhan khusus mereka untuk mengembangkan kemampuan

berbahasa dengan metode khusus yang merupakan dasarnya setiap anak tunarungu

dapat dikembangkan kemampuan berbahasa dan berbicaranya melalui berbagai

layanan khusus dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1 Karakteristik Anak Tunarungu

Karakteristik anak tuna rungu menurut Permanarian Somad & Tati

Hernawati (1996:35) jika dibandingkan dengan ketunaan yang lain, ketunarunguan

tidak tampak jelas, karena sepintas fisiknya tidak kelihatan mengalami kelainan.

Tetapi sebagai dampak dari ketunarunguannya, anak tunarungu memiliki karakteristik

yang khas. Berikut ini diuraikan karakteristik anak tunarungu dilihat dari segi

inteligensi, bahasa dan bicara, emosi serta sosial.



15

2.1.1.1 Karakteristik dalam Segi Inteligensi

Kemampuan intelegensi anak tunarungu sama seperti anak yang normal

pendengarannya. Anak tunarungu ada yang memiliki inteligensi tinggi, rata-rata dan

rendah. Perkembangan inteligensi anak tunarungu tidak sama cepatnya dengan yang

mendengar. Anak yang mendengar, belajar banyak dari apa yang di dengarnya,

misalnya cerita kakak tentang kota, cerita ibu tentang pasar, dan cerita ayah tentang

kantor dan lain sebagainya. Anak menyerap dari segala yang didengarnya dan segala

sesuatu yang didengarnya merupakan sesuatu latihan berfikir, sedangkan hal tersebut

tidak terjadi pada anak tunarungu.

Rendahnya tingkat prestasi anak tunarungu bukan berasal dari kemampuan

intelektualnya yang rendah, tetapi pada umumnya disebabkan karena inteligensinya

tidak mendapat kesempatan untuk berkembang dengan maksimal. Tidak semua aspek

inteligensi anak tunarungu terhambat, tetapi hanya yang bersifat verbal, misalnya

dalam merumusan pengertian, menarik kesimpulan dan meramalkan kejadian. Aspek

inteligensi yang bersumber pada penglihatan dan yang berupa motorik tidak banyak

mengalami hambatan, bahkan dapat berkembang dengan cepat. Kemampuan anak

tunarungu juga tergantung pada faktor kebahasaan, sesuai derajat ketunaan yang

disandang. Hal ini didasarkan adanya kenyataan bahwa berat ringannya kelainan akan

mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan berbahasa penyandang

tunarungu. Adanya bimbingan yang teratur terutama dalam kecakapan berbahasa

akan dapat membantu perkembangan intelegensi anak tunarungu.
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2.1.1.2 Karakteristik dalam Segi Bahasa dan Bicara

Kemampuan berbicara dan bahasa anak tunarungu berbeda dengan anak

yang mendengar, hal ini disebabkan perkembangan bahasa erat kaitannya dengan

kemampuan mendengar. Perkembangan bahasa dan bicara pada anak tunarungu

sampai masa meraban tidak mengalami hambatan karena meraban merupakan

kegiatan alami pernafasan dan pita suara. Pada akhir masa meraban mulai terjadi

perbedaan perkembangan bahasa antara anak tunarungu dan anak-anak normal.

Anak-anak pada umumnya merasakan adanya kenikmatan dalam meraban karena

dapat mendengarkan adanya suara yang keluar dari mulutnya. Sedangkan pada anak

tunarunguhal-hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya hambatan

pendengaran. Perkembangan bahasa anak tunarungu umumnya terhenti pada tahap

meraban.

Setelah masa meraban, pola perkembangan bahasa anak tunarungu adalah

masa meniru. Pada masa meniru anak tunarungu terbatas pada peniruan yang sifatnya

visual yaitu gerak dan isyarat. Perkembangan bicara selanjutnya pada anak tunarungu

memerlukan pembinaan secara khusus dan intensif, sesuai dengan taraf

ketunarunguan dan kemampuan-kemampuan yang lain.

Bahasa adalah alat berfikir dan sarana utama seseorang untuk

berkomunikasi, untuk saling menyampaikan ide, konsep dan perasaannya. Serta

termasuk didalamnya kemampuan untuk mengetahui makna kata serta aturan atau

kaidah bahasa serta penerapan. Kemampuan membaca, menulis, berbicara dan

mendengar merupakan alat komunikasi bahasa. Anak yang mendengar pada
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umumnya memperoleh kemampuan berbahasa dengan sendirinya bila dibesarkan

dalam lingkungan berbahasa, yaitu lingkungan yang dalam kesehariannya selalu

berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Maka dengan sendirinya anak akan

mengetahui makna kata serta aturan atau kaidah bahasanya.

Anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, kemampuan berbahasanya

tidak akan berkembang bila tidak dididik atau dilatih secara khusus. Akibat dari

ketidakmampuannya dibandingkan dengan anak yang mendengar dengan usia yang

sama, maka dalam perkembangan bahasanya akan jauh tertinggal.

2.1.1.3  Karakteristik dalam Segi Emosi dan Sosial

Keterbatasan kecakapan berbahasa anak tunarungu mengakibatkan adanya

kesulitan berkomunikasi, yang pada akhirnya juga akan menghambat perkembangan

emosi anak. Emosi berkembang karena adanya pengalaman berkomunikasi antara

anak dengan anak yang lain, dengan orang tua, dan dengan lingkungannya. Selain

adanya kesulitan berkomunikasi, keterbatasan berbahasa, sikap masyarakat, dan

kegagalan dalam banyak hal menyebabkan emosi anak tunarungu tidak stabil.

Pada umumnya mereka selalu ragu-ragu dan segala perilakunya senantiasa

disertai perasaan cemas. Kesempatan untuk melihat kejadian, ketidakmampuan untuk

memahami kejadian secara menyeluruh menyebabkan perkembangan perasaan curiga

terhadap lingkungan dan kurang percaya terhadap dirinya sendiri.   Ketunarunguan

dapat mengakibatkan keterasingan dari pergaulan sehari-hari, yang berarti terasing

dari pergaulan atau aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat dimana hidup.
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Keadaan ini menghambat perkembangan kepribadian anak menuju kedewasaan.

Akibat dari keterasingan tersebut dapat menimbulkan efek-efek negatif seperti:

1) Egosentrisme yang melebihi anak normal.

2) Mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas.

3) Ketergantungan terhadap orang lain.

4) Perhatian lebih sukar dialihkan.

5) Umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana dan tanpa banyak

masalah.

6) Lebih mudah marah dan cepat tersinggung.

Menurut Suparno (2001:14)  karakteristik anak tunarungu yang umumnya

dimikili oleh anak tunarungu di antara lain adalah sebagai berikuti:

a. Segi Fisik/motorik

1) Cara berjalannya agak kaku dan cenderung membentuk.

2) Pernapasannya pendek.

3) Gerakan matanya cepat dan beringas.

4) Gerakan tangan dan kakinya.

b. Segi Bahasa

1) Miskin kosa kata

2) Sulit mengartikan ungkapan-ungkapan dan kata-kata yang abstrak

(idiematik)

3) Sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks atau kalimat panjang

tentu bentuk kiasan-kiasan.
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4) Kurang menguasai irama dan gaya bahasa.

Dalam segi bahasa, anak tunarungu banyak mengalami kelemahan. Mereka

melihat alam ini sebagai sesuatu yang bisu, meskipun sebenarnya pada diri anak

tunarungu ada garis khayal dalam pikirannya, namun mereka tidak dapat

mengungkapkannya disebabkan putusnya garis khayal pendengaran. Mereka

umumnya hanya dapat mengekspresikan bentuk dan manfaat dan ini merupakan salah

satu keterbatasan berbahasa bagi anak tunarungu.

Kecerdasan seseorang seringkali dihubungkan dengan presesi akademis

sehingga orientasi akademis tertentu yang dicapai seseorang merupakan gambaran rill

kecerdasannya. Gambaran tentang tingkat kecerdasan itu sendiri secara spesifik

hanya dapat diketahui melalui tes kecerdasan. Menurut Mardiati Busono (1993:40)

karakteristik anak tunarungu terlihat dari berbagai aspek diantaranya yaitu:

a. Dari segi afektif

1)  Daerah pengamatan anak tuli lebih kecil jika dibandingkan dengan anak yang

tidak tuli. Salah satu unsur pengamatan yang terpenting ialah pendengaran.

Anak hanya memiliki penglihatan saja. Daerah pengamatan penglihatan jauh

lebih sempit jika dibandingkan dengan daerah pengamatan pendengaran.

2)  Besarnya peranan penglihatan dalam pengamatan, maka anak tuli mempunyai

sifat ’sangat ingin tahu’ seolah-olah haus untuk melihat

3)  Seseorang anak tuli tidak menguasai keluasan seperti orang-orang yang

mendengar. Penyebab utamanya ialah karena mencari pengetahuan hanya

melalui penglihatan saja . Demikian juga dengan cara belajarnya. Hal tersebut
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mempunyai sudut negatif ialah keluasan tidak menjadi kesuluruhan dan arti

keluasan menjadi lebih luas dari kenyataan.

4)  Jika asyik bekerja / bermain, perhatiannya sukar dialihkan.

b. Dari segi motorik

Perkembangan motorik pada anak gangguan pendengaran umumnya

berkembang baik, apalagi perkembangan motorik kasar yang secara fisik berkembang

lancar. Pertumbuhan fisik yang kuat dengan otot-otot kekar dan kematangan

biologisnya berkembang sejalan dengan perkembangan motoriknya. Lani Bunawan

dalam Edja Sarjaah (2005:112) menjelaskan bahwa anak tunarungu tidak ketinggalan

oleh anak normal dalam perkembangan motorik, seperti usia belajar duduk, belajar

berjalan.

Dari segi fisik anak tunarungu memiliki ciri sebagai berikut menurut

Mardiati Busono (1993:49):

1) Motorik baik, demikian pula koordinasi motoriknya.  Jika ketulian disebabkan

terutama karena telinga bagian dalam pada alat keseimbangan maka

keseimbangan sedikit terganggu. Cara berjalan kaku dan agak membungkuk.

2) Gerakan matanya cepat, agak beringas. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia

ingin menangkap keadaan yang ada di sekitarnya.

3)  Gerakan kaki dan tangannya sangat cepat dan lincah. Hal tersebut tampak

dalam mengadakan komunikasi dengan gerakan isyarat dengan teman-

temannya atu dengan orang lain di sekitarnya.
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c. Dari segi Kognitif

Seperti juga anak normal intelgensi anak tunarungu ada yang tinggi, rata-

rata dan rendah. Dalam hal intelgensi seperti yang diungkupkan Sutjihati Sumantri

(1996:77):

”Pada umumnya intelgensi anak tunarungu secara potensial sama
dengan anak normal tetapi secara fungsional perkembangannya
dipengaruhi oleh tingkat perkembangan bahasanya, keterbatasan
informasi dan kiranya daya abstraksi anak”.

Berdasarkan karakteristik anak tunarungu seperti yang telah dijelaskan di

atas, maka pada hakekatnya dibagi menjadi tiga macam yaitu dari segi afektif,

kognitif dan motorik. Dimana ketiga karakteristik tersebut dijabarkan lagi menjadi

sub-sub bagian dan berhubungan satu sama lain. Dominasi antara faktor internal

(aspek afektif) dan faktor eksternal (aspek kognitif dan motorik) tersebut berpengaruh

terhadap perkembangan anak tunarungu. Sehingga dibutuhkan pendampingan dan

bimbingan kaitannya dalam perkembangan kognitif, afektif dan motorik yang

diperoleh anak melalui kegiatan dan proses belajar mengajar pendidikan khusus.

2.2 Pembelajaran Bahasa

Anak belajar bahasa secara alamiah. Membaca dan menulis merupakan

perluasan alami dari pada pemerolehan bahasa. Secara sederhana disebutkan dalam

http://dibustom.wordpress.com/2011/05/07  bahwa bahasa dapat diartikan sebagai

alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh

bahasa adalah untuk berinteraksi atau alat untuk nerkomunikasi dalam arti alat untuk

menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan.
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Bahasa merupakan sebuah system, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah

komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa

lambang-lambang bunyi, setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut

makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi memiliki atau menyatakan suatu

konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suara ujuran bahasa

memiliki makna. Abdul Chaer dan Leonie Agustina (2010) menyatakan bahwa

terdapat karakteristik bahasa yaitu:

2.2.1 Bahasa bersifat Abritrer

Artinya hubungan antara lambing dengan yang dilambangkan tidak bersifat

wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambing tersebut

menngkonsepi makna tersebut. Meskipun bersifat abritrer, tetapi juga conventional.

Artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambing dengan

ynag dilambangkannya. Misalnya lambang “buku” hanya digunakan untuk

menyatakan “tumpukan kertas bercetak yang dijilid”, dan tidak untuk melambngkan

konsep yang lain, sebab jika dilakukan berarti dia telah melanggar konvensi itu.

2.2.2 Bahasa bersifat produktif

Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsure ynag

terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hamper tidak terbatas.

Misalnya, menurut kamus umum bahasa Indonesia WJS. Purwadarminta bahasa

Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosa kata, tetapi dengan 23.000

buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas.
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2.2.3 Bahasa bersifat dinamis

Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai

kemungkinan perubahan sewaktuwaktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada

tataran apa saja: fonologi, morfologi, sintaksis, semantic dan leksikon. Pada setiap

waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata

lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi.

2.2.4 Bahasa bersifat beragam

Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun

karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar

belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik

dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis maupun pada tataran leksikon. Bahasa jaa

yang digunakan di Surabaya berbeda ynag digunakan di Yogyakarta. Begitu juga

bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi.

2.2.5 Bahasa bersifat manusiawi

Bahasa sebagai alat komunikasi verbal, hanya dimiliki manusia. Hewan tidak

mempunyai bahasa. Hanya berupa bunyi atau gerak isyarat yang tidak bersifat

produktif dan dinamis yang digunakan hewan untuk alat komunikasi. Manusia dalam

menguasai bahasa bukanlah secara instingtif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar.

Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan

bahwa bahasa itu bersifat manusiawi.

Penggunaan bahasa dengan baik menekankan pada aspek komunikatif

bahasa sehingga kita harus memperhatikan sasaran bahasa kita, kepada siapa kita
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akan menyampaikan bahasa kita. Untuk itu, unsur-unsur seperti umur, pendidikan,,

agama, status sosial, lingkungan sosial dan sudut pandang khalayak sasaran kita tidak

boleh kita abaikan. Akan sangat berbeda cara kita berbahasa kepada anak kecil

dengan cara kita berbahasa kepada orang dewasa. Sudah pasti kita akan

mempergunakan bahasa yang lebih baik dan sopan kepada orang dewasa dari pada

kepada anak kecil. Penggunaan bahasa untuk lingkungan yang berpendidikan tinggi

dengan yang berpendidikan rendah juga tidak dapat disamakan.

Bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yakni peraturan bahasa

yang terdiri dari empat hal, yaitu masalah tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan

ejaan. Pengetahuan atas tata bahasa dan pilihan kata, harus dimiliki dalam

penggunaan bahasa lisan maupun tulis. Pengetahuan atas tanda baca dan ejaan harus

dimiliki dalam peggunaan bahasa tulis. Abdul Chaer dan Leonie Agustina (2010)

juga mengatakan bahwa Konsep bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran.

Bahasa adalah alat untuk beriteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat

untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Oleh karena itu fungsi-

fungsi bahasa dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode dan amanat

pembicaraan.

2.2.6 Fungsi Personal atau Pribadi

Dilihat dari sudut penutur, bahasa berfungsi personal. Maksudnya, si penutur

menyatakan sikpa terhada apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya

mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu
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menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini pihak pendengar juga dapat menduga

apakah si penutur sedang sedih, marah atau gembira.

2.2.7 Fungsi direktif

Dilihat dari sudut pendengar atau lawan bicara, bahasa berfungsi direktif,

yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Disini bahasa itu tidak hanya membuat si

pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang

dikehendaki pembicara.

2.2.8 Fungsi fatik

Bila dilihat segi kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa bersifat

fatik. Artunya bahasa berfungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan

perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan yang digunakan

biasanya sudah berpola tetap, seperti pada waktu pamit, berjumpa, atau menanyakan

keadaan. Oleh karena itu ungkapan-ungkapan ini tidak dapat diterjemahkan secara

harfiah. Ungkapan-ungkapan fatik ini biasanya juga disertai dengan unsur

paralinguistic, seperti senyuman, gelengan kepala, gerak-gerik tangan, raut muka atau

kedipan mata. Jika ungkapan tersebut tidak desrtai unsure paralinguistic maka tidak

akan mempunyai makna.

2.2.9 Fungsi referensial

Dilihat dari topik ujaran bahasa berfungsi referensial, yaitu berfungsi untuk

membicarakan objek atau peristiwa yang ada disekeliling penutur atau yayng ada

dalam budaya pada umumnya. Fungsi referensial ini yang melahirkan paham
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tradisional bahwa bahasa itu adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan

bagaimana si penutur tentang dunia di sekelilingnya.

2.2.10 Fungsi metalingual atua metalinguistik

Dilihat dari segi kode yang digunakan, bahasa berfungsi metalingual atau

metalinguistik. Artinya bahasa digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri.

Biasanya bahasa digunakan untuk membicarakan masalah lain seperti ekonomi,

pengetahuan dan lain-lain.  Tetapi dalam fungsinya disini bahasa itu digunakan untuk

membicarakan atau menjelaskan bahasa. Hal ini dapat dilihat dalam proses

pembelajaran bahasa dimana kaidah-kaidah bahasa dijelaskan dengan bahasa.

2.2.11 Fungsi imajinatif

Jika dilihat dari segi amanat/pesan yang disampaikan maka bahasa itu

berfungsi imajinatif. Bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran,

gagasan, dan perasaan, baik ynag sebenarnya maupun yang hanya imajinasi

(khayalan) saja. Fungsi imajinasi ini biasanya berupa karya seni (puisi, cerita,

dongeng, dan sebagainya) yang digunakan untuk kesenangan penutur maupun para

pendengarnya.  Menurut Van Hagen, dkk (1990 : 21), mengatakan bahwa bahasa

anak berkembang denngan mempraktekkannya. Beliau juga beranggapan bahwa:

1. Bahasa bersifat instrumental (tertuju pada komunikasi bayi diantar pada

penafsiran, bukan hanya pada hubungan antara kata dan apa yang

disebutkannya.)

2. Bahasa memekar dari cara-cara berkomunikasi di masa pralingual.
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3. Bahasa memekar dari percakapan antara ibu dan anak yang menyertai

kegiatan mereka bersama di masa pralingual.

Unsur utama pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat

event sehingga terjadi proses belajar. Menurut Briggs dalam Sugandi (2007 : 41),

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian

rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya

dengan lingkungan. Hermanto (2010 : 22) mengatakan bahwa tujuan khusus

penyelengaraan pendidikan  anak  tunarungu  pada dasarnya sama dengan

penyelenggaraan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus lainnya. Adapun tujuan

penyelenggaraan pendidikan untuk anak tunarungu yaitu: 1) Turut melaksanakan

pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia

sekolah. 2) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan bagi anak tunarungu di

Indonesia. 3) Penyelenggaraan fasilitas pendidikan yang luwes dan relevan terhadap

keperluan anak tunarungu. 4) Memiliki pengetahuan, kesadaran pengalaman dan

keterampilan tentang isi bidang-bidang studi yang tercantum dalam kurikulum yang

resmi. 5) Mengarahkan dan membina anak tunarungu agar dapat menyesuaikan diri

terhadap lingkungan sekitarnya, dan 6) Membantu dan membina anak tunarungu agar

memiliki keterampilan, keahlian, kejujuran, ataupun sumber penghasilan yang sesuai

denan jenis dan tingkat ketunaan yang disandangnya. Dalam bahasa lain tujuan

penyelenggaraan pendidikan anak tunarungu adalah mengembangkan potensi anak

baik akademik dan vokasional sehingga mereka kelak dapat hidup mandiri yang
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dilandasi dengan adanya penerimaan dirinya. Sugandi (2007: 29-30) juga mengatakan

bahwa terdapat beberapa komponen dalam pembelajaran yaitu:

2.2.12 Tujuan

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan

pembelajaran adalah “instructional effect” biasanya itu berupa pengetahuan, dan

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran

khusus yang spesifik dan operasional. Tujuan pembelajaran dirumuskan supaya

mempermudah dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. Setelah siswa

melakukan proses belajar mengajar, selain memperoleh hasil belajar seperti yang

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran, mereka akan memperoleh apa yang disebut

dampak pengiring. Dampak pengiring dapat berupa kesadaran akan sifat

pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan dalam berbahasa dan sebagainya. Dampak

pengiring merupakan tujuan yang pencapaianya sebagai akibat mereka menghayati di

dalam system lingkungan pembelajaran yang kondusif dan memerlukan waktu jangka

panjang.

2.2.13 Subjek belajar

Subjek belajar dalam system pembelajaran merupakan komponen utama

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena siswa adalah

individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek karena kegiatan

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subjek belajar.

Untuk itu dari pihak siswa diperlukan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran
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antara lain dipengaruhi faktor kemampuan yang telah dimiliki hubungannya dengan

materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu untuk kepentingan perencanaan

pembelajaran yang efektif diperlukan pengetahuan guru tentang diagnosis kesulitan

belajar dan analisis tugas.

2.2.14 Materi pelajaran

Materi pembelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses

pembelajaran, karena materi pelajaran akan member warna dan bentuk dari kegiatan

pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis

dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses

pembelajaran.

2.2.15 Strategi pembelajaran

Strategi pembelajran merupakan pola umum mewujudkan proses

pembelajaran yang diyakini efektifitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam penerapan strategi pembelajaran guru perlu memilih, model-model

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan teknik-teknik mengajar

yang menunjang pelaksanaan metode mengajar.

2.2.16 Media pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan guru dalam proses

pembelajaran. Sebagai salah satu komponen system pembelajaran berfungsi

meningkatkan peranan strategi pembelajaran. Sebab media pembelajaran menjadi

salah satu komponen pendukung strategi pembelajaran di samping komponen waktu

dan metode mengajar.
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2.2.17 Penunjang

Komponen penunjang yang dimaksud adalah fasilitas belajar, buku sumber,

alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Komponen penunjang berfungsi

memperlancar, melengkapi, dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran.

sehingga sebagai salah satu komponen pembelajaran guru perlu memperhatikan,

memilih dan memanfaatkannya.

2.3 Kemampuan Berbahasa Anak Tunarungu

Bahasa merupakan media yang memungkinkan seseorang menyampaikan

pikirannya kepada orang lain, mengidentifikasikan perasaannya yang paling dalam,

membantu memecahkan masalah pribadi, dan menjelajah dunianya melampaui

penglihatan serta masa kini (Bunawan, 2007: 33). Mengingat bahasa digunakan

dalam keseharian oleh siapa saja dan dalam transaksi apa saja, maka fungsi utama

bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sasaran utama dalam komunikasi serta

untuk memahami dan dipahami, dan untuk mengerti dan dimengerti. Sebagai

makhluk sosial manusia selalu mengkomunikasikan diri dengan lingkungan melalui

kegiatan berbahasa. Setiap anggota masyarakat terlibaat dalam kumunikasi linguistik.

Satu pihak sebagai pembicara dan pihak yang lain sebagai penyimak sehingga terjadi

ide, gagasan, dan informasi. Leutke –Stahlman  dan Luckner dalam Bunawan

(2007:34) memandang bahwa bahasa sebagai suatu perpaduan atau pertemuan antara

fungsi, isi dan bentuk.
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Fungsi bahasa atau pragmatic berkaitan dengan situasi dimana lambang

bahasa berfungsi sebagai tindak komunikasi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa

fungsi bahasa atau keterampilan berbahasa adalah tujuan mengapa bahasa itu

digunakan. Isi bahasa dapat diartikan sebagai makna atau semantic yang dikandung

dalam suatu ungkapan. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa isi adalah apa yang

dipercakapkan seseorang yang sedang berkomunikasi. Sedangkan bentuk dapat

diartikan sebagai struktur bahasa meliputi aturan tata bentukan, tata kalimat, dan tata

bunyi. Bila seseorang menguasai ketiga aspek tersebut, mereka masih memerlukan

media atau cara untuk berkomunikasi. Seperti diketahui cara lazim untuk

berkomunikasi adalah melalui bahasa lisan atau bicara.

Kebanyakan anak tunarungu ketika pertama masuk sekolah belum bisa

diajak berkomunikasi secara verbal. Mereka biasanya melakukan komunikasi dengan

orang lain dengan menggunakan bahasa isyarat sederhana. Sehingga dapat dikatakan

bahwa pada sebagian besar kasus anak tunarungu baru belajar memperoleh bahasa

ketika anak masuk sekolah. Untuk itu tugas utama guru dan sekolah adalah

membantu anak tunarungu memperoleh bahasa sehingga anak mimiliki kecakapan

bahasa untuk belajar bidang studi lain, berinteraksi dengan teman sebaya dan orang-

orang disekitarnya.

H. R. Myklebust dalam Bunawan (2007 : 55), mengemukakan bahwa

pemerolehan bahasa anak yang mendengar, berawal dari adanya pengalaman atau

situasi bersama antara bayi dengan ibunya dan orang lain yang berarti baginya dalam

lingkungan terdekatnya. Anak tidak diajarkan kata-kata kemudian diberitahu artinya,
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melainkan melalui pengalamannya, ia menghubungkan antara pengalaman dan

lambang bahasa yang diperoleh melalui pendengarannya. Penguasaan bahasa anak

tidak semata-mata tergantung dari besarnya frekuensi disajikannya struktur tertentu,

melainkan pada bagaimana, kapan, dan dimana pemakai bahasa dewasa berbicara dan

apa yang mereka katakana sebagai respon terhadap anak.  Bunawan dan Yuwati

(2000 : 11) juga menyebutkan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses

perkembangan alami yang merujuk pada periode perkembangan bahasa pertama yang

terjadi tanpa disadari dan digunakan untuk keperluan komunikasi semata tanpa

kesadaran adanya kaidah bahasa.

Kemampuan berbahasa merupakan kondisi yang terdapat pada seseorang

untuk dapat mengungkapkan isi hati, pikiran, atau perasaannya serta menerima dan

menanggapi pembicaraan orang lain secara lisan atau tertulis dengan baik dan mudah

dimengerti. Pada kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu terjadi

proses interaksi yang dilandasi oleh kebutuhan saling memberi dan menerima.

Kemampuan berbahasa merupakan modal yang harus dikuasai agar dapat

berinteraksi sosial dengan baik dalam masyarakat. Kemampuan berbahasa pada

umumnya adalah dimulai dari mendengar dan kemudian belajar mengungkapkan.

Perkembangan bahasa anak tunarungu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan

anak normal pada umumnya. Anak dapat berbahasa diawali dengan sutau

pendengaran, seiring berjalanya waktu, anak normal dapat berbahasa dengan

sendirinya. Namun anak tunarungu dapat berbahasa dengan baik apabila diajarkan

dengan menggunakan metode tertentu. Hal ini karena anak tunarungu tidak
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mempunyai daya pendengaran yang sama seperti anak normal, bahkan ada yang tidak

mendengar sama sekali.

Myklebust mengembangkan pola fase awal perolehan bahasa pada anak

tunarungu. Beliau menerapkan pencapaian perilaku berbahasa seperti pada anak

tunarungu. Menurutnya sistem lambang perlu diterima melalui penglihatan atau taktil

kinestetik atau kombinasi dari keduanya dengan 3 alternatif yaitu membaca, isyarat,

dan membaca ujaran. Myklebust memandang media media membaca ujaaran

merupakan pilihan yang paling tepat kendati memiliki banyak kelemahan, sarana ini

dinilai lebih baik daripada isyarat dan membaca. (Bunawan (2007: 44).

Bila membaca ujaran diajarkan sebagai dasar pengembangan bahasa batin,

maka anak tuarungu akan belajar memahami ujaran melalui sarana ini dan akan

merupakan unsur/dasar sistem bahasa batin. Jadi bahasa batin anak tunarungu akan

terdiri dari kata-kata sebagaimana tampil pada gerak dan corak bibir sebagai

pengganti bunyi bahasa berupa vocal, konsonan, dan intonasi pada anak mendengar.

Sama seperti anak mendengar, pada anak tunarungu kemampuan berbahasa ekspresif

pun baru dapat dituntut setelah terjadi terjadi perkembangan represif. Dan terlebih

dulu dari itu maka pengalaman atau situasi bersama dengan orangtua (ibunya)

merupakan persyaratan pertama. Dapat dikatakan bahwa masukan bahasa dalam

jumlah besar merupakan suatu persyaratan sebelum anak tunarungu dituntut

mengekspresikan diri melalui bicara.  Menurut Ashman & Elkins (1994) terdapat tiga

cara individu tunarungu belajar bahasa yaitu:

1. Belajar Bahasa Melalui Ujaran
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Orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan “membaca”

ujarannya melalui gerakan bibirnya. Akan tetapi, hanya sekitar 50%  bunyi ujaran

yang dapat terlihat pada bibir (Berger, 1972 : 14). Di antara 50% lainnya, sebagian

dibuat di belakang bibir yang tertutup atau jauh di bagian belakang mulut sehingga

tidak kelihatan, atau ada juga bunyi ujaran yang pada bibir tampak sama sehingga

pembaca bibir tidak dapat memastikan bunyi apa yang dilihatnya. Hal ini sangat

menyulitkan bagi mereka yang ketunarunguannya terjadi pada masa prabahasa.

Seseorang dapat menjadi pembaca ujaran yang baik bila ditopang oleh pengetahuan

yang baik tentang struktur bahasa sehingga dapat membuat dugaan yang tepat

mengenai bunyi-bunyi yang “tersembunyi” itu. Jadi, orang tunarungu yang bahasanya

normal biasanya merupakan pembaca ujaran yang lebih baik daripada tunarungu

prabahasa, dan bahkan terdapat bukti bahwa orang non-tunarungu tanpa latihan dapat

membaca bibir lebih baik daripada orang tunarungu yang terpaksa harus bergantung

pada cara ini.

2. Belajar Bahasa Melalui Pendengaran

Individu tunarungu dari semua tingkat ketunarunguan dapat memperoleh

manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif

bagi jenis ketunarunguan sensorineural dengan tingkat yang berat sekali adalah

cochlear implant. Cochlear implant adalah prostesis alat pendengaran yang terdiri

dari dua komponen, yaitu komponen eksternal (mikropon dan speech processor) yang

dipakai oleh pengguna, dan komponen internal (rangkaian elektroda yang melalui

pembedahan dimasukkan ke dalam cochlea (ujung organ pendengaran) di telinga
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bagian dalam. Komponen eksternal dan internal tersebut dihubungkan secara elektrik.

Prostesis cochlear implant dirancang untuk menciptakan rangsangan pendengaran

dengan langsung memberikan stimulasi elektrik pada syaraf pendengaran (Laughton,

1997).

3. Belajar Bahasa secara Manual

Secara alami, individu tunarungu cenderung mengembangkan cara

komunikasi manual atau bahasa isyarat. Untuk tujuan universalitas, berbagai negara

telah mengembangkan bahasa isyarat yang dibakukan secara nasional. Komunikasi

manual dengan bahasa isyarat yang baku memberikan gambaran lengkap tentang

bahasa kepada tunarungu, sehingga mereka perlu mempelajarinya dengan baik.

Kerugian penggunaan bahasa isyarat ini adalah bahwa para penggunanya cenderung

membentuk masyarakat yang eksklusif. Menurut Suparno (2001: 17-18) Titik tolak

pengajaran bahasa untuk anak tunarungu untuk tingkat permulaan pada umumnya

diorientasikan pada beberapa aspek pengajaran bahasa yang diantaranya meliputi:

Menyimak, termasuk didalamnya:

1. Latihan membaca ujaran

Latihan membaca ujaran merupakan tahap awal dari membaca pada

pengajaran bahasa bagi anak tunarungu pada tahap-tahap awal kegiatan

belajarnya di sekolah atau pada tingkat persiapan. Prosedur latihan pada tahap ini

dapat dilakukan melalui latihan meniru gerakan besar, latihan meniru gerakan

lidah, dan latihan meniru gerakan bibir.

2. Membaca ujaran
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Membaca ujaran dapat diequivensikan dengan membaca, dalam

membaca dikenal adanya huruf, sedangkan huruf dalam membaca ujaran terletak

pada mulut pembicara yang satu sama lain berbeda. Perbedaan juga terjadi pada

bentuk ucapan dan waktu yang diperlukan pengucapan masing-masing huruf

(fonem). Pada saat berbicara gerakan organ bicara sangat cepat, sehingga waktu

yang tersedia untuk memperhatikan juga sangat sedikit. Oleh karena itu dalam

membaca ujaran perlu diikuti dengan unsur penyerta seperti ekspresi wajah,

misalnya gembira, sedih, dan sebagainya. Beberapa bentuk latihan yang dapat

dilakukan dalam membaca ujaran adalah vokal, suku kata, kata lembaga, kalimat.

3. Latihan mendengar

Pada hakekatnya latihan mendengar dapat dilakukan pada semua anak

tunarungu, sebab secara auditoris anak-anak tersebut masih memiliki sisa

rangsangan/kesan suara yang dapat ditangkap, dan tidak ada yang dianggap tuli

total. Latihan mendengar untuk anak tunarungu di sekolah dapat dilakukan

dengan beberapa prinsip, yaitu prinsip arena auditoris dan prinsip alam terbuka.

Prinsip arena auditoris menekankan bahwa latihan mendengar harus dilakukan di

dalam ruangan yang diperhitungkan suatu ruang tersebut dapat memberikan

pentulan suara dengan baik, tanpa adanya pengaruh bunyi samping. Prinsip alam

terbuka dilakukan di dalam ruangan biasa dengan pengaruh bunyi samping. Hal

ini penting dilakukan karena anak tidak dapat terlepas dengan adanya bunyi

samping dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara, termasuk didalamnya:

1. Wicara
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Pengajaran wicara untuk anak tunarungu kelas persiapan pada umumnya

dilakukan satu persatu secara individu pada setiap anak. Materi biasanya diangkat

dari apa yang dilihat dan diingat anak pada kegiatan sebelumnya. Praktek

pengajaran wicara dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik spontan dan wicara

terpimpin. Teknik spontan dalam pemgajaran wicara merupakan salah satu bentuk

kegiatan pembelajaran wicara yang dilakukan dengan cara menstimulasi atau

memotivasi anak secara langsung untuk mengungkapkan atau menyebutkan apa

yang telah dilihat dan diketahui sebelumnya. Teknik wicara terpimpin pada

umumnya mengucapkan sesuatu materi pengajaran secara langsung haruslah

digunakan kalimat yang sederhana atau yang pendek-pendek, agar mudah

dipahami anak.

2. Cakapan

Cakapan terjadi apabila dua orang atau lebih mengekspresikan idea tau

gagasannya melalui bahasa lisan atau ucapan. Cakapan biasanya berupa Tanya

jawab (dialogue) diantara siswa, atau siswa dengan guru. Kalimat yang digunakan

adalah kalimat pendek yang sudah dikenal atau diajarkan dalam pengajaran

membaca.

Membaca merupakan proses mental dan fisik yang bukan hanya

mengenal dan menyuarakan bahasa tulis, tetapi juga memahami apa yang

dibacanya. Pembelajaran membaca yang termasuk didalamnya adalah:

1. Membaca permulaan dengan atau tanpa buku



38

Tujuan utama dari membaca permulaan adalah menarankan bahasa tulis

dengan penekanan pada teknik memindahkan tulisan pada bahasa lisan denngan

memperhatikan nada, irama, dan tekanan. Pada anak tunarungu, membaca

permulaan ini pada umumnya dilaksanakan dalam latihan berbicara atau

pebentukan ucapan dan perbaikan ucapan.

2. Membaca teknis

Tujuan utama dari membaca teknis adalah untuk meningkatkan

kemampuan dan keterampilan anak tunarungu dalam mengekspresikan bacaan

dalam ucapan, nada dan irama sesuai dengan maksud ang terkandung dalam

bacaan tersebut. Membaca teknis yaitu membaca dengan suara yang keras, atau

suara sedang dengan memperhatikan ucapan, intonasi, irama, serta pemenggalan-

pemenggalan yang jelas sesuai dengan tanda-tanda baca dan makna yang

terkandung dalam kalimat tersebut.

3. Membaca bahasa

Membaca bahasa bertujuan untuk meningkatkan keterampilan

menggunakan tata bahasa (awalan, sisipan, akhiran), serta memperkaya

perbendaharaan kata dengan mengembangkan arti kata, sinonim, lawan kata, kata

mejemuk, dan sebagainya. Pembelajaran membaca bahasa ini pada umumnya

didahului dengan pelajaran membaca dalam hati. Sedangkan materi yang

digunakan umumnya berdasarkan peristiwa-peristia atau berita-beita yang dikenal

anak saat itu.

2.3.1.1 Menulis, yang meliputi:
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1. Menulis permulaan

2. Menyalin

3. Mengarang

2.3.1.2 Pengetahuan bahasa

1. Menambah kosa kata

2. Ungkapan-ungkapan

3. Pola-pola kalimat sederhana

Dalam pendidikan anak tunarungu kemampuan membaca dan menulis

biasanya akan disajikan lebih dini, dibandingkan dengan anak mendengar (A. van

Uden dalam Bunawan, 2007:49). Sama halnya seperti pada persepsi ejaan jari, anak

pun akan mengamati bentuk tulisan secara global tanpa mengenal huruf satu per satu.

Selain itu tulisan memiliki sifat yang lebih permanen dibandingkan dengan isyarat

atau membaca ujaran. Biasanya terjadi interaksi yang erat antara melalui isyarat,

lambat laun dikenal dalam bentuk ejaan jari. Hal ini akan memudahkan

perkembangan kemampuan menulis. Sebaliknya bila kemampuann menulis makin

mantap, anak akan semakin dapat mengenal isyarat bentukan (yaitu isyarat sebagai

kata inti yang telah ditambah imbuhan) sehingga meningkatkan keterampilannya

dalam berisyarat secara khusus dan kemampuan bahasa secara umum. Berdasarkan

berbagai riset, ternyata penerapan kemampuan membaca ujaran sebagai media

komunikasi bahasa yang formal perlu ditunda sampai anak memiliki taraf penguasaan

bahasa tertentu. Kemampuan berbahasa anak yang telah diperoleh melalui isyarat,

ejaan jari, membaca, dan menulis akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi
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kemampuan membaca ujaran. Hal ini sekali lagi bukan berarti menutup anak terhadap

penyediaan informasi melalui komunikasi serempak antara bicara/ membaca ujaran

dan isyarat serta ejaan jari. Bila anak dapat mengambil manfaat dari keadaan ini

berarti ia akan semakin dimantapkan dalam kemampuan membaca ujaran.

2.4 Pembelajaran Keterampilan Bagi Anak Tuna Rungu

Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang memberikan perhatian khusus

kepada anak-anak luar biasa yang berorientasi kepada kekurangan atau kelainan yang

terdapat pada anak-anak peserta didik. Smith dan Luckason (1995: 6), berpendapat

sebagai berikut:

“specially designed instruction at no cost to the parent, to meet the unique
needs of a child with disability, including instruction conducted in the
classroom, in the home, in hospital and in institutions, in the other setting;
in instruction in physical education.”

Keberadaan pendidikan luar biasa muncul karena permasalahan anak luar

biasa yang tidak bisa dipecahkan oleh pendidikan umum. Jadi pendidikan luar biasa

harus dapat memenuhi aksesibilitas anak ketunaan agar potensi mereka dapat

berkembang secara maksimal dan pada akhirnya dapat hidup mandiri ketika dewasa

nantinya. Walaupun banyak anak berkebutuhan khusus yang telah dapat mengakses

pendidikan, tetapi pelayanan dan dukungan bagi mutu pendidikan yang diberikan

masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi guru dilihat dari

pengetahuan dan skill (Narayan dan Rao, 2006: 89).
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Menurut Teti Herawati (2007: 3) menjelaskan bahwa dampak langsung dari

ketunarunguan adalah terhambatnya komunikasi verbal/lisan. Baik secara ekspresif

(berbicara) maupun represif (memahami pembicaraan orang lain), sehingga sulit

berkomunikasi dengan lingkungan orang mendengar yang lazim menggunakan

bahasa verbal sebagai alat komunikasi. Hambatan berkomunikasi tersebut berakibat

juga pada hambatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran anak tunarungu.

Namun demikian anak tunarungu memiliki potensi untuk belajar berbicara dan

berbahasa. Oleh karena itu anak tunarungu memerlukan layanan khusus untuk

mengembangkan kemampuan berbahasanya.

Tujuan pembelajaran merupakan unsur penting untuk suatu kegiatan belajar

mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar tujuan pembelajaran tidak bisa diabaikan,

karena hal tersebut merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar

menngajar tersebut. Kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Tujuan dalam pendidikan dan mengajaran terdapat sejumlah nilai

yang harus ditanamkan kepada anak didik. Nilai-nilai itulah yang nantinya akan

mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari

dilingkungan sosialnya, baik dilingkungan sekolah di luar sekolah.

Roestiyah N.K. (1989:44) menyatakan bahwa suatu tujuan pengajaran

adalah deskripsi tentang penampilan perilaku (performance) murid-murid yang

harapkan setelah mempelajari bahan pelajaran yang ajarkan. Suatu tujuan pengajaran

menyatakan suatu hasil yang harapkan dari pengajaran itu dan bukan seledar suatu

proses dari pengajaran itu sendiri.
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Tujuan penyelengaraan layanan pendidikan bagi anak Tunarugu atau

sekolah luar biasa bagian B adalah agar 1) dapat mewujudkan penyelengaraan

pendidikan bagi anak penyandang cacat rungu seoptimal mungkin, 2) Melayani

pendidikan bagi anak didik dengan segala Kekurangan ataupun kelainan yang diderita

sehingga anak–anak tersebut, 3) dapat menerima keadaan dirinya dan menyadari

bahwa ketunaannya tidak menjadi hambatan untuk belajar dan berkerja, memiliki

sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani 4) memiliki

pengetahuan, ketrampilan dan dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan

pelajaran, berkerja di masyarakat serta dapat menolong diri sendiri dan mengembang

diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Tujuan pegembangan kemampuan bahasa anak tunarungu adalah terampil

berbahasa dalam arti siswa terampil menyimak, berbicara, membaca dan menulis.

Oleh karena itu penyusunan program selayaknya mengacu kepada bagaimana tujuan

tersebut dapat dicapai. Pembelajaran untuk anak tunarungu membutuhkan pendekatan

serta metode yang tepat, yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masing-

masing anak yang heterogen. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara

klasikal umumnya kurang mampu mendapat hasil yang maksimal jika tanpa

memperhatikan kebutuhan masing-masing individu. Jadi perhatian terhadap

perkembangan dan karakteristik masing-masing anak mutlak diperlukan dalam

pemberian pelayanan pendidikan bagi para penyandang tunarungu.

2.5 Metode Mathernal Reflektif
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Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang sistematis dan telah diatur

secara sedemikian rupa untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu dalam ilmu

pengetahuan. Menurut Bunawan (2000 : 72), “mathernal merupakan suatu proses

penguasaan bahasa ibu dengan percakapan sebagai porosnya” dimana dalam

percakapan tersebut terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebagai usaha

untuk membahasakan ungkapan anak tunarungu yang masih berupa bahasa non

verbal menjadi bahasa verbal. Sedangkan reflektif atau refleksi diartikan sebagai

suatu proses peninjauan kembali pengalaman berbahasa anak yang didapat dari

proses percakapan. Tujuan dari refleksi adalah untuk menyadarkan tentang berbagai

aspek bahasa dan hukum ketatabahasaan, sehingga anak dapat mengontrol

penggunaan bahasa secara aktif maupun pasif. Pemaparan tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa Metode Mathernal Reflektif merupakan suatu metode pengajaran

bahasa yang tumpuan dan jantungnya ada pada proses percakapan selayaknya

seorang ibu yang bercakap-cakap dengan bayinya melalui metode tangkap dan peran

ganda, dimana seorang ibu membahasakan ungkapan bayi yang belum bisa berbicara

dengan harapan sang bayi akan meniru dan mengerti ungkapan apa yang dibahasakan

oleh ibunya. Begitupun dalam Metode Mathernal Reflektif guru harus jeli dan cepat

tanggap dalam menangkap dan merespon semua ungkapan anak didiknya yang masih

berupa ungkapan non verbal kemudian dibahasakan ke dalam bahasa verbal dengan

menggunaka metode tangkap dan peran ganda tersebut, seperti layaknya seorang ibu

kepada anaknya.
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Hasil riset bidang psikolinguistik merupakan salah satu faktor yang

menyebabkan berkembangnya metode natural, dimana faktor inter-subjektivitas

antara ibu dan anak akan membangun suatu kesamaan dalam dunia pengamatan

mereka. Secara alamiah, naluri seorangg ibu akan terus mengamati bayinya dan akan

mengikuti apa yang diamati atau yang menjadi perhatian bayi tersebut. Situasi saling

mengamati terhadap suatu benda oleh ibu dan bayi ini membentuk triangle reference

sebagai acuan komunikasi. Respon bayi berupa senyuman, tertawa atau gerakan-

gerakan tertentu menjadi motivasi bagi ibu untuk melanjutkan interaksi tersebut yang

pada akhirnya terjalin suatu komunikasi pra-bahasa yang berkesinambungan (Bruner

dalam Bunawan dan Yuwati, 2000 : 22).

Dasar pemikiran di atas melandasi Van Uden untuk mencetuskan Metode

Mathernal Reflektif. Jangan karena bayi menyandang ketunarunguan kemudian ibu

tidak menciptakan situasi inter-subjektivitas atau triangle reference dan berhenti

mengajaknya bercakap-cakap. Hal itu justru semakin menghambat proses

perkembangan bahasa anak, karena percakapan merupakan kunci perkembangan

bahasa anak tunarungu (Hollingshead, 1982 dalam Bunawan dan Yuwati, 2000 : 21).

Metode Mathernal Reflektif adalah suatu  metode pengajaran bahasa yang

diangkat dari upaya seorang ibu untuk mengajarkan bahasa sampai pada anak untuk

menguasai bahasa, yang dilakukan seorang ibu dengan kemampuan merefleksikan

bahasanya. Menurut Sunarto (2005 : 23), Metode Mathernal Reflektif adalah suatu

pengajaran yang mengikuti bagaimana anak dengar sampai menguasai bahasa ibu,

bertitik tolak pada minat dan kebutuhan komunikasi anak dan bukan pada program
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aturan bahasa yang perlu diajarkan atau di drill menyajikan bahsa sewajar mungkin

kepada anak baik secara ekspesif dan reflektif, menuntut agar anak secara bertahap

dan menentukan sendiri aturan atau bentuk bahasa yang reflektif segala permasalahan

bahasanya. Van Hagen, dkk (1990 : 44) mengatakan bahwa dalam percakapan

terpusat semua sifat bahasa, yaitu:

1. Percakapan merupakan situasi bahasa yang wajar.

2. Percakapan terus menerus manjamin fungsi perasaan dalam bahasa.

3. Percakapan yang sebenarnya menimbulkan spontanitas semua peserta. Waktu

mengadakan percakapan dengan anak, kita seakan-akan dengan sendirinya

bertolak dari penghayatan, perasaan, minat anak.

4. Bahasa aktif dan bahasa pasif saling mengimbangi: peserta harus saling

mengerti dan harus bicara satu sama lain.

5. Percakapan hamper selalu bersifat pribadi, dari pribadi yang satu kepada

pribadi yang lain, dengan pertukaran pikiran dan perasaan terus menerus,

maka bukan pokok percakapan secara rasional yang sering tampil, namun

justru sikap, arah pikiran dan perasaan terhadap pokok itu.

6. Percakapan membawa pada perbaikan arti kata tak henti-hentinya melalui

interfensi dan pengaruh timbale balik, yaitu perincian arti melalui polaritas.

7. Percakapan melatih fungsi meresapi pikiran orang lain dan lenturnya pendapat

dan anggapan kita sendiri, penyesuaian dan fleksibilitas.

8. Aksentuasi kelompok kata dan kalimat ditempatkan dalam kerangka yang

wajar dan dilihat secara wajar juga seperti pula penggeseran tekanan.
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9. Menurut sifat percakapan peserta-peserta harus terus berantisipasi supaya

dapat saling mengerti. Kalau yang satu mengatakan sesuatu, ia harus mencoba

menduga bagaimana tanggapan lawan bicaranya. Tetapi dugaan itu segera

terkontrol oleh tanggapan sebenarnya dari lawan bicara.

10. Kenyataan bahwa perkataan kita dimengerti dan bahwa kita telah mengerti, itu

terus memperkuat penggunaan tepat kata-kata dan bentuk bahasa serta

penafsiran tepat arti-arti. Salah pakai dan salah tanggap itu hamper seketika

dihukum dengan kesulitan dalam komunikasi.

11. Kamampuan menunda penafsiran defenitif suatu perkataan dan baru

menggenapkan tafsiran setelah seluruh ujaran selesai, itu terus dilatih.

Pembetulan harus terus dilakukan dalam percakapan dan secara kilat,

sehingga kita malah tidak memikirkannya.

12. Percakapan merupakan dasar pemikiran dalam suatu bahasa, pula dasar

transparansinya.

13. Dalam percakapan bahasa permulaan sehari-hari tampil juga nyata-nyatanya.

Beberapa metode belajar dapat diterapkan dalam pembelajaran bagi anak

tunarungu, dengan tujuan untuk menciptakan suatu komuikasi yang baik. Salah

satunya adalah menggunakan Metode Mathernal Reflektif. Menurut Rahmat Jatun,

(2007:34) Metode Mathernal Reflektif adalah model untuk meningkatkan kemampuan

berbahasa yang  pada giliranya akan mencapai pada komunikasi. Lani Bunawan

(1994:40) berpendapat bahwa komunikasi total adalah pengakuan hak atas kaum

tungrunggu untuk mendapatkan hak sama sesama manusia sehingga mempuyai
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pemahaman lengkap tentang dunia, penggunaan cara komuikasi oral manusia yang

bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan perseorangan, suatu falsafah

komunikasi  dan bukan metode pengajaran. Menurur A Van Uden yang dikutip oleh

Maria Susila yuwati, (2000:10-11) metode mathernal reflektif melalui beberapa

langkah yaitu pengajaran dengan menggunakan metode tangkap dan peran ganda

seperti yang dilakukan seorang ibu pada saat anaknya yang masih bayi. Semua bentuk

kalimat bahasa dalam percakapan adalah kalimat berita, kalimat seru, kalimat tanya,

ungkapan sehari hari, unsur perasaan dan lainya, hal yang penting dalam ungkapan

anak dilatih seritmis mungkin ini akan membantu ingatan anak struktur fase, anak

tuna rungu sangat  rendah ingatanya maka pembelajaran membaca dan menulis tidak

dapat diabaikan, pembelajaran refleksi bahasa hanya mungkin bila diberikan dengan

banyak latihan bahasa dan percakapan.

Petunjuk pelaksanaan Metode Mathernal Reflektif berpegang teguh pada

prinsip metode oral prisip-prinsip berikut adalah secara prespektif ataupun reflekktif,

memperkembangkan penguasaan bahasa secara global intuitif menuju  penguasaan

yang bersifat analitik dan sintetik baik secara lisan maupun tertulis (Rahmat Jatun

2007:7). Berdasarkan prinsip prinsip tentang Metode Mathernal Reflektif dapat

disimpulkan bahwa percakapa harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

percakapan merupakan poros dari pengembangan bahasa bagi anak tuna rugu

menggunakan metode mathernal reflektif, percakapan dari hati ke hati dilakukan

dengan sopan dan bebas menekan pada diri empati pada anak yaitu kepuasan hati

anak dalam berbicara, percakapan berjalan lancar dan ditentukan oleh penggunaan
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teknik tanggap dan peran ganda, Moto perdati: apa yang ingin kamu katakan

katakanlah begini, perdati babas percakapan yang sopan antara anak tuna rungu dan

guru atau teman mengenai hal menarik  sedang dialami, terjadi dimana saja, kapan

saja, tentang apa saja ciri-ciri percakapan yang baik. Menurut Widyatmoko S.A,

(2003:10) percakapan yang baik adalah spontan, terjadi pertukaran pikiran atau

mengerti, menggunakan segala bentuk bahasa, kesinambungan buah pikiran atau

mengerti, topiknya bermacam-macam, bahasa penghayatan, sumbangan guru

memancing lewat provokasi.

Secara garis besar kegiatan pembelajaran dengan Metode Mathernal Reflektif

ini terdiri atas percakapan, membaca dan menulis yang dikemas secara terpadu dan

utuh sehingga siswa memahami dan dapat menemukan sendiri kaidah-kaidah bahasa

yang telah digunakan pada waktu kegiatan percakapan. Faktor-faktor Metode

Mathernal Reflektif menurut Totok Bintoro (2008: 5) adalah:

2.5.1 Verbal

a. Oral/lisan

b. Tulisan

c. Membaca ujaran

2.5.2 Non Verbal

a. Gestur

b. Mimik

2.5.3 Isyarat: isyarat baku, isyarat alamiah
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor metode

maternal reflektif adalah anak tunarungu dididik untuk selalu menggunakan bahasa

oral, yang dilakukan dengan adanya percakapan di mana  saja, kapan saja, latihan

bahasa yang berlangsung secara rutin dan dapat digunakan sebagai upaya dalam

pengembangan pendidikan berbahasa bagi anak tunarungu agar kemampuan dan

keterampilan bahasanya lebih meningkat.

Metode mathernal reflektif adalah metode percakapan yang reflektif

(Rustandi 2005), Metode mathernal reflektif merupakan metode yang saat ini

dipandang paling cocok untuk mengembangkan anak tunarungu dalam berbahasa,

karena Metode mathernal reflektif mempunyai cirri situasional, spontan, actual

dengan bahan pembelajaran sangat berpihak kepada anak. Sehingga anak merasa

betah, nyaman, dan senang dalam bermain untuk memperoleh keterampilan

berbahasa. Metode mathernal reflektif berporos pada perkembangan berbahasa

melalui percakapan yang reflektif. Semakin sering dan efektif dalam melakukan

percakapan, maka semakin kaya kosa kata dan semakin luas pengetahuan anak.

Metode mathernal reflektif sangat mengakomodasikan tahapan-tahapan perolehan

dan penguasaan bahasa bagi penyandang tunarungu, yaitu tahapan mulai dari

prabahasa sampai tahapan purna bahasa. Pada setiap langkah anak dibimbing untuk

memakai segala gejala kebahasaan. Adapun tahapan yang dimaksud adalah:

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)
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4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih mendalam)

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri tentang

apa yang dilihat atau dialaminya)

8. Membaca reseptif tahap structural

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Pada Metode Mathernal Reflektif guru terlibat dalam proses perolehan

bahasa atau KBM bertindak sebagai temen bercakap. Guru sebagai mediator untuk

menjaga percakapan anak tetap mengalir dalam pertukaran ide yang sama.

Percakapan murni percakapan tidak disisi ilmu-ilmu lain selain penguasaan bahasa

dahulu. Oleh karena guru sebagai teman bercakap maka peran guru tidak bertindak

sebagai penilai, atau pemberi keputusan. Guru juga wajar tidak tahu seperti anak,

maka dalam proses belajar Metode mathernal reflektif guru juga tidak tertutup

kemungkinan mencari kebenaran kepada teman guru lain atau bertanya kepada anak

lain atau membuka kamus bersama-sama. Sehingga kesan guru yang serba tahu tidak

berlaku di Metode mathernal reflektif.

Terdapat dua pendekatan Metode Mathernal Reflektif menurut Rustandi

(2005 : 21), yaitu: Untuk menulis memakai huruf latin dirangkai satu kata global/

struktural, hal ini untuk mencegah anak berbicara tanpa makna atau berbicara terbata-
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bata. Hal ini merupakan habitual bagi anak untuk dijadikan miliknya, membaca abjad

awalnya menggunakan cara global intuitif, artinya anak memahai keseluruhan arti

bukan penggalan. Tetapi apabila untuk melancarkan suara dan membaca digunakan

cara global diferensiasi atau mulai dipenggal-penggal. Menurut Rustandi (2005 : 17)

aspek-aspek yang diberikan kepada anak tunarungu dalam Metode Mathernal

Reflektif  adalah aspek berbicara secara reseptif dan ekspresif yang reflektif (bukan

membeo), aspek menulis (paham apa yang ditulis, bukan menjiplak tulisan, tetapi

tidak tahu artinya), aspek membaca (sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman),

aspek pemahaman (mulai paham akan makna bahasa baik secara vokbuleri maupun

secara struktural, baik makna tersirat maupun tersurat, dan segala gejala serta hukum

bahasa yang lainnya), aspek seni dan sastra (anak dapat mengeluarkan isi hatinya

secara jujur), aspek mendengar bunyi alat maupun bunyi bahasa.

Langkah pembelajaran dengan Metode Mathernal Reflektif menurut Van

Uden dalam Bunawan (2000 : 61), secara garis besar terbagi menjadi 3 fase, yaitu:

1. Melakukan aktifitas percakapan dari hati ke hati (perdati) yaitu percakapan

yang dilaksanakan secara spontanitas, menggunakan bahasa sehari-hari,

ungkapan anak diujarkan seritmis mungkin, guru bertindak sebagai mitra

dialog, guru menggunakan asas kontras den provokasi dalam mengarahkan

dan menjelaskan pemahaman anak kepada topik yang ingin dikembangkan

guru, kemudian menggunakan teknik tangkap dan peran ganda terhadap apa

yang diungkapkan anak secara non verbal, oleh karena itu guru dengan
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metode ini harus cepat membahasakan ungkapan anak tersebut menjadi kata,

kemudian kalimat sderhana dan akhirnya menjadi kalimat benar.

2. Melakukan idiovisual.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atau pemahaman

anak terhadap arti kata-kata yang digunakan dalam percakapan, atau kosa kata baru

yang muncul dalam percakapan. Visualisasi dapat berbentuk peragaan oleh guru atau

siswa, penugasan atau tulisan. Maksudnya setiap kata yang muncul selalu diucapkan,

ditirukan oleh anak dan dituliskan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah

paham terhadap arti kata-kata yang dipercakapkan.

Selain visualisasi penyusunan deposit juga dilakukan. Kata-kata yang

muncul dalam percakapan biasanya banyak sekali, baik kata yang sudah dipahami

anak atua kata yang muncul dalam percakapan. Kata-kata tersebut antara satu dan

yang lainnya kadang tidak memiliki suatu hubungan dan belum menjadi suatu cerita

yang utuh. Untuk itu guru harus menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah cerita

yang utuh. Dengan kata lain, guru membuat deposit dari kata-kata yang muncul

dalam percakapan. Dalam penyusunan deposit tersebut biasanya guru menyelaraskan

dengan topik atau kompetensi yang ingin dicapai atau yang tertuang dalam buku

kurikulum. Untuk itu penyusunan deposit dapat dikatakan sebagai pengukuhan

bahan.

2.5.4 Melakukan refleksi bahasa
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Menuntun anak agar dapat mengadakan refleksi atas bahasa yang sudah

mereka miliki sehingga dapat menemukan sendiri aturan bahasa. Karena tidak

dibenarkan bila anak tunarungu diberi latihan untuk menyusun kalimat serta bentuk

bahasa lainnya berdasarkan suatu contoh yang belum ditemukannya sendiri melalui

berbagai contoh pengalaman berbahasa.

Metode Mathernal Reflektif merupakan salah satu metode dalam

pembelajaran pada anak tunarungu. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan

belajar (UU Sisdiknas, 2003).  Dalam pembelajaran terdapat 3 tahap yaitu Tahap

Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul “ Studi Deskriptif Penerapan Metode Mathernal

Reflektif Dalam Pembelajaran Berbahasa Pada Anak Tunarungu Di Kelas Persiapan

SLB Negeri Semarang  “, bermaksud mendeskripsikan proses pembelajaran  pada

anak tunarungu dengan menggunakan metode mathernal reflektif.

Metode kualitatif adalah metode yang pada umumnya berupa data kualitatif

yang berupa hasil observasi dan wawancara. Bogdan dan Taylor, 1975 (dalam

Sumaryanto, 2007 : 75) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan

individu secara utuh (holistik), tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi

kedalam variabel atau hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu

keutuhan”.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Azwar 2001 : 62 adalah “dalam setiap penelitian,

peneliti dapat salah satu beberapa diantara banyak variabel bebas yang

mempengaruhi variabel tergantung, yang menjadi fokus penelitian”. Hadi (dalam

Arikunto, 2002 : 116) mendefinisikan variabel sebagai “gejala yang bervariasi”.

Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang
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bervariasi. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat satu variabel dalam penelitian ini

yaitu :

Variabel tergantung/ dependen : metode mathernal reflektif

Variabel dependen : variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria,

konsekuen adalah variabel yang akan dijelaskan atau diprediksi variasinya

(Sumaryanto, 2007 : 40). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah metode

mathernal reflektif.

3.2.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi secara operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian

digunakan untuk menghilangkan keragu-raguan dalam memperjelas arti dari variabel-

variabel. Definisi operasional merupakan upaya untuk mengartikan suatu konstruk

atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang

perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu (Azwar, 2001 : 72).

Definisi operasional metode mathernal reflektif adalah  metode pengajaran

yang tumpuan dan jantungnya ada pada proses percakapan selayaknya seorang ibu

yang bercakap-cakap dengan bayinya melalui metode tangkap dan peran ganda,

dimana seorang ibu membahasakan seorang bayi yang belum bisa berbicara dengan

harapan sang bayi akan meniru dan mengerti ungkapan apa yang dibahasakan oleh

ibunya.
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3.3 Populasi dan Subjek Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru kelas persiapan di kelas

tunarungu SLB Negeri Semarang.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah subjek yang kharakteristiknya memiliki

ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi. Subjek yang diambil dalam penelitian ini

sebanyak lima orang guru di kelas persiapan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode kualitatif adalah metode yang pada umumnya berupa data kualitatif

yang berupa hasil observasi dan wawancara. Bogdan dan Taylor, 1975 (dalam

Sumaryanto, 2007 : 75) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan

individu secara utuh (holistik), tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi

kedalam variabel atau hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu

keutuhan”. Kirk dan Mill, 1986 (dalam Sumaryanto, 2007 : 75) mendefinisikan

“penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam penelitian sosial yang secara

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Instrument data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi atau pengamatan dan wawancara. Pengamatan yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah pengamatan tertutup, pengamat beroperasi tanpa diketahui oleh

para subjeknya (Sumaryanto 2007 : 101). Sedangkan pada wawancara, peneliti

menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yang artinya subjek yang

diwawancarai mengetahui dan menyadari jika mereka sedang diwawancarai.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2005 : 248)

mengutarakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah milahnya menjadi satuan yang

dapat dikelola, menssintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan

kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber,

dengan menggunakan teknik pengumpulan data bermacam macam (triangulasi), dan

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2008 : 243).

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti melakukan proses

reduksi dengan jalan membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-penyataan

yang dikaji. Data kemudian dipisah-pisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan

permasalahan, untuk kemudian dideskripsikan, diasumsi, dan disajikan dalam bentuk

informasi. Langkah terakhir dalam analisis data dalam penelitian ini adalah verifikasi

yang merupakan tinjauan terhadap catatan-catatan lapangan sebelum diadakan

penarikan simpulan. Dengan adanya verifikasi, simpulan yang semula masih

mengambang akan menjadi relevan dan lengkap.
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3.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menurut Moleong (2005: 324) untuk menetapkan

keabsahan data yang diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan

didasarkan atas sejumlah criteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan dalam

menetapkan keabsahan data, yaitu derajad kepercayaan, keteralihan, kebergantungan,

dan kepastian.

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini memakai criteria derajat

kepercayaan, yaitu pelaksanaan inkuiri dengan pembuktian oleh peneliti pada

kenyataan ganda yang sedang diteliti sehingga tingkat kepercayaan penemuan dalam

kriterium ini dapat dipakai. Tingkat validitas data dapat diukur dengan triangulasi

yaitu memeriksa kebenaran data yang diperolehnya kepada pihak-pihak yang dapat

dipercaya. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber,

triangulasi metode, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2008: 274).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum SLB Negeri Semarang

SLB Negeri Semarang adalah Sekolah Luar Biasa yang dirintis mulai

tahun 2004. Pada tahun 2000 sebelum menjadi SLB Negeri Semarang, sekolah ini

bernama SD Bina Harapan yang merupakan sekolah khusus bagi anak-anak slow

leaner. Kemudian pada tahun 2002, SD Bina Harapan ini menerima siswa ABK.

Dan pada akhirnya pada tahun 2004 sampai sekarang berubah nama menjadi SLB

Negeri Semarang yang mendapat anggaran operasional dari pemerintah provinsi.

Saat ini, SLB Negeri Semarang tidak hanya menerima anak berkebutuhan khusus

usia SD saja, namun usia PAUD juga sudah masuk dalam sekolah. Dengan

demikian anak yang berkebutuhan khusus dapat segera diperhatikan dengan

harapan anak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di bawah akan ini

dipaparkan profil dari SLB Negeri Semarang yaitu sebagai berikut.

4.1.1 Nama Lembaga : SLB Negeri Semarang

4.1.2 Status Sekolah : Negeri

4.1.3 Akreditasi Sekolah : Terakreditas A

4.1.4 Ketunaan : A/ B/ C/ C1/ D/ G/ Autis

4.1.5 Standar ISO : ISO 9001: 2008

4.1.6 Tahun berdiri : 2005

4.1.7 Ijin operasional : SK Gub Jateng No. 420.8/72/2004

4.1.8 Kepala Sekolah : Drs. Ciptono

4.1.9 NPWP Sekolah :00.595.835.0-503.000
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4.1.10 Alamat : Jalan Elang raya No. 2 RT: 01/ RW: IV,

Mangunharjo, Tembalang, Semarang

4.1.11 Visi : Terwujudnya pelayanan anak berkebutuhan khusus

yang berbudi luhur, terampil dan mandiri

4.1.12 Misi : 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan

secara efektif sehingga siswa mengenali potensi

dirinya dan dapat berkembang secara optimal. 2)

menumbuhkan rasa percya diri untuk menjadikan

pengetahuan sebagai pintu menguak kegelapan,

serta menjdikan ketrampilan sebagai sarana untuk

bekal kehidupan. 3) menumbuhkan penghayatan

terhadap gama yang dianutnya sehingga menjadi

sumber keimanan agar dapat bijaksana dan

bersahaja dlam bersikap dn bertindak. 4)

menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa

agar timbul semangat persatuan.

4.1.13 Tujuan : Mengentaskan anak berkebutuhan khusus dengan

memberi pengetahuan ketrampilan yang sesuai

dengan bakat dan potensi anak berkebutuhan

khusus yang menjadi menjadi manusia beriman,

dan bertaqwa mampu hidup mandiri di tengah
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HASIL PEMNELITIAN

4.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa di SLB Negeri

Semarang dengan Metode Mathernal Reflektif

Pembelajaran bahasa pada anak tunarungu SLB Negeri Semarang

menggunakan MMR, yaitu Metode Mathernal Reflektif. MMR merupakan metode

pembelajaran bahasa dengan cara membahaskan atau mengartikan apa yang ingin

diungkapkan oleh anak yang menyandang cacat tunarungu. MMR ini dapat

diibaratkan seperti kegiatan atau percakapan yang dilakukan antara ibu dan anak

bayinya yang belum bisa berbahasa sehingga ibu tersebut membahasakan apa

yang ingin diungkapkan oleh anak. Pada pembelajaran bahasa dengan MMR, guru

dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan bahasa. Hal tersebut dikarenakan

bahwa media yang digunakan guru bukan media yang telah disiapkan terlebih

dahulu, namun benda benda yang dibawa anak. Dengan media atau benda yang

dibawa anak sendiri diharapkan anakn lebih mudah diingat dan dipahami oleh

anak dan pembelajaran lebih bermanfaat untuk anak. Pokok bahasan dalam

pembelajaran lebih ditujukan pada apa yang ada pada anak sehingga anak akan

lebih mudah memahami karena apa yang dibahas adalah apa yang dialami anak

sendiri. Hal memudahkan anak dalam memahami bahasa dan dapat menerapkan

kehidupan sehari hari yang tentunya juga membutuhkan waktu yang cukup lama

karena memang anak tunarungu  adalah anak yang memiliki keterbatasan

pendengaran yang berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa anak.
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Pada pembelajaran dengan MMR, guru menggunakan tulisan tegak

bersambung. Hal tersebut dikarenakan bahwa anak tunarungu sangat

mengandalkan visual sehingga guru lebih banyak menggunakan tulisan dalam

pembelajaran. Tulisan yang digunakan juga berbeda dengan tulisan yang biasa

diajarkan kepada anak normal seumuranya, anak normal pada umumnya belajar

dengan menggunakan huruf terpisah namun untuk anak tunarungu ini dalam

pembelajaranya guru menggunakan tulisan tegak bersambung. Hal tersebut akan

memudahkan anak dalam mengucapkan kata, maupun suku kata.

Selain tulisan anak tunarungu juga belajar dari pengalaman yang terjadi

pada dirinya atau orang lain yang dilihatnya. Sehingga pembelajaran dengan

MMR di SLB Negeri Semarang tidak hanya duduk mendengarkan sambil

menulis, namun juga melakukan perbuatan yang bisa dilakukan sehari hari oleh

anak pada umumnya. Apapun yang dilakukan anak, guru selalu berusaha untuk

dapat membahasakan apa yang anak ingin lakukan atau anak sampaikan. Misanya

duduk, makan, berdiri, berdoa, dll.

Setiap hari guru memberikan Pekerjaan Rumah kepada siswanya, hal

tersebut merupakan salah satu point khusus dalam pembelajaran menggunakan

Metode Mathernal Reflektif, pada kelas persiapan pada umumnya pemberian

Pekerjaan Rumah sangat tidak diwajibkan karena akan membebani anak, Hal ini

berbanding terbalik dengan kelas persiapan anak tunarungu, pada kenyataanya

dengan memberikan Pekerjaan Rumah pada anak tunarungu itu sangat membantu

untuk tahap perolehan kosa kata yang harus anak ketahui. Pemberian Pekerjaan
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Rumah untuk masing-masing anak berbeda, guru memberikan untuk anak sesuai

dengan kemampuan individu.

Tahap yang dilakukan guru untuk mengajarkan berbahasa kepada anak

menggunakan Metode Mathernal Reflektif ini melalui beberapa tahap, pada

tahapan tersebut salah satunya dengan menggunakan tepuk pada waktu guru

mengajarkan kata kepada anak. Guna menggunakan tepuk ini adalah

memudahkan pemenggalan kata yang di ucapkan, karena anak tunarungu tidak

mengetahui bagaimana cara mengucapkan kata.

Terdapat perbedaan dengan sekolah umum pada umum pada saat masuk

sekolah di SLB Negeri Semarang . Sebelum anak masuk dalam SLB anak lebih

dulu diobservasi untuk dapat dikelompokan dalam kelas persiapan. Anak melalui

tahapan Dengan demikian pembelajaran pada anak tersebut dapat disesuaikan

dengan kemampuan dan kekurangan dalam masing masing individu anak.

Terdapat 5 kelas di kelas persiapan

Hari /Tanggal :  Senin, 6 Agustus 2012

Kelas :  TLO (Taman Latihan Observasi)

Nama Guru : Sulisnuryati

Topik Pembahasan : Bebek mainan kepunyaan Alif

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)
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Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media ( bebek mainan berwarna kuning ) dan

mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum perdati dimulai guru

mengajak anak untuk senam kata untuk melatih otot mulut anak agar tidak

kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar pesawat, mengajak anak untuk berkata jelas

huruf “ a “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan kanan

anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

a a a a

a a a a

a a a a

b. Guru memperlihatkan gambar orang berenang, sambil berkata dengan lafal

jelas “ be re nang “, kemudian bertanya kepada anak siapa mau berenang ?

Mengangkat tangan ke depan dada memperagakan orang yang sedang

berenang dengan berucap “ hua “ Hal ini dilakukan secara berulang dan

ditirukan oleh anak, seperti contoh berikut ini :

hua hua hua hua

hua hua hua hua

hua hua hua hua
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Guru mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing

masing berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu

persatu anak dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada

anak. Meminta anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan

berulang seperti berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

c. Guru memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

d. Guru memperlihatkan gambar burung Elang, sambil berkata dengan lafal

jelas “ elang ”, kemudian bertanya kepada anak siapa pernah melihat

burung elang? Sambil mengangkat kedua tangan kesamping

memperagakan burung  yang sedang terbang dengan berucap elang dan

menjulurkan lidah keluar menempel bibir bagian atas. Hal ini dilakukan

secara berulang dan ditirukan oleh anak, seperti contoh berikut ini :

elang elang elang

elang elang elang
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elang elang elang

e. Guru memperlihatkan gambar payung, sambil berkata dengan lafal jelas

payung namun pada hal ini guru menekankan huruf “ pa “ dengan

menghentakan kaki kanan serta tangan kanan bersamaan dan sebaliknya

tangan dan kaki kiri juga bersamaan seperti contoh berikut :

pa pa pa pa

pa pa pa pa

pa pa pa pa

f. Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal jelas es

sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak saat makan es

krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan berulang

seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

g. Guru meminta anak untuk menggunakan media yang sudah di sediakan,

media pada waktu itu adalah gelas aqua kosong yang berisi butiran busa

kecil kemudian ditutup dengan jarring haris di atas aqua tersebut. Anak

diminta bergantian untuk meniup gelas aqua itu dari atas sampai butiran

busa yang ada di dalam bergerak naik turun karena terkena tiupan. Hal ini

dilakukan oleh guru untuk melatih dan memperlihatkan kepada anak

bahwa andanya udara yang keluar dari mulut kita apabila kita

mengucapkan sesuatu.
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Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan selamat pagi untuk

semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing masing anak dan

meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti selamat pagi Dila?,

selamat pagi Eza? Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian guru

berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan bebek,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan bebek kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan bebek seperti

yang dipercontohkan guru.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau divisualisasikan oleh guru

dengan menuliskan bebek ke papan tulis menggunakan tulisan  tegak

bersambung. Guru menuliskan menggunakan format percakapan antar

siswa, contohnya sebagai berikut :

Alma :  Aku punya bebek mainan!

Bani :  Warnanya apa?

Alma :  Bebek berwarna kuning.

Berdasarkan contoh percakapan diatas guru memberikan selalu

profokasi yaitu dengan bertanya kepada anak seperti berikut :
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Guru : Bebek ini punya siapa ? Apakah punya Dhani?

Murid : Bukan ( Anak menggelengkan kepala sambil mengucap dengan

oral kata bukan )

Guru : Lalu punya siapa? Apakah Alma?

Murid : Iya ( Mengganggukan kepala sambil mengucapkan dengan oral

bahwa bebek itu punya Alma )

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya, serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

A :  Aku punya bebek mainan!

B :  Warnanya apa?

A :  Bebek berwarna kuning.

Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan bebek dan melingkari kata bebek sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

A :  Aku punya bebek mainan!

B :  Warnanya apa?

A :  Bebek berwarna kuning.

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi bebek ?
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  ( Guru memperjelas oralnya sambil menempelkan jari telunjuk ke

tangan kiri dan berkata bebek )

Guru : Tebali tulisan bebek

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan )

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam).

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala–gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa lagi yang punya bebek  di rumah ?

  Apakah Dimas punya bebek di rumah?

  Apakah Zaki punya bebek ?

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud
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dengan peragaan tiap detailnya. Sebagai contoh salah seorang anak

bercerita bahwa dia mempunyai banyak bebek dirumahnya, bebek yang

dia maksud adalah bebek kepunyaan ayahnya. Guru menanggapi dengan

mengucap bebek berbarengan tangan yang dikepak kepakan , serta

menyebut ayah sambil meletakan jari telunjuknya dibawah hidung, dengan

tujuan anak mengetahui bahya bebek punya sayap dan ayah berkumis.

8. Membaca reseptif tahap struktural

Membaca reseptif tahap struktural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

bebek sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh berikut :

BE BEK

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Hari /Tanggal :  Selasa, 7 Agustus 2012

Kelas :  TLO (Taman Latihan Observasi)
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Nama Guru : Sulisnuryati

Tema :  Anggota Tubuh

Topik Pembahasan : Membahas tangan Dila yang terluka karena terjatuh

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu, menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan tangan Dila yang terluka dan mengucapkan dengan oral

yang jelas. Sebelum perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata

untuk mmelatih otot mulut anak agar tidak kaku dapat dicontohkan

sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar pesawat, mengajak anak untuk berkata jelas

huruf “ a “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan kanan

anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

a a a a

a a a a

a a a a

b. Guru memperlihatkan gambar orang berenang, sambil berkata dengan lafal

jelas “ berenang “, kemudian bertanya kepada anak siapa mau berenang?

Mengangkat tangan ke depan dada memperagakan orang yang sedang
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berenang dengan berucap “ hua “ Hal ini dilakukan secara berulang dan

ditirukan oleh anak, seperti contoh berikut ini :

hua hua hua hua

hua hua hua hua

hua hua hua hua

c. Guru mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing

masing berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu

persatu anak dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada

anak. Meminta anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan

berulang seperti berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

d. Guru memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “

berikutnya meminta anak untuk meletakan kedua tangannya

masing-masing ke pipi sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang

ulang seperti contoh berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

e. Guru memperlihatkan gambar burung elang, sambil berkata dengan lafal

jelas elang, kemudian bertanya kepada anak siapa pernah melihat burung

elang? Sambil mengangkat kedua tangan kesamping memperagakan
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burung  yang sedang terbang dengan berucap “ elang “ dan menjulurkan

lidah keluar menempel bibir bagian atas. Hal ini dilakukan secara berulang

dan ditirukan oleh anak, seperti contoh berikut ini :

ela ela ela ela

ela ela ela ela

ela ela ela ela

ela ela ela ela

f. Guru memperlihatkan gambar payung, sambil berkata dengan lafal jelas

payung namun pada hal ini guru menekankan huruf “ pa “ dengan

menghentakan kaki kanan serta tangan kanan bersamaan dan sebaliknya

tangan dan kaki kiri juga bersamaan seperti contoh berikut :

pa pa pa pa

pa pa pa pa

pa pa pa pa

g. Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal jelas es

krim sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak saat

makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ krim “ di ucapkan

berulang seperti  contoh berikut:

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

h. Guru meminta anak untuk menggunakan media yang sudah di sediakan,

media pada waktu itu adalah gelas aqua kosong yang berisi butiran busa
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kecil kemudian ditutup dengan jarring haris di atas aqua tersebut. Anak

diminta bergantian untuk meniup gelas aqua itu dari atas sampai butiran

busa yang ada di dalam bergerak naik turun karena terkena tiupan. Hal ini

dilakukan oleh guru untuk melatih dan memperlihatkan kepada anak

bahwa andanya udara yang keluar dari mulut kita apabila kita

mengucapkan sesuatu.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan tamgan

yang terluka, perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu

mendekatkan diri kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru,

menatap mata anak, sambil guru mengucapkan tangan kemudian

memindahkan tangan anak ke pipinya sendiri, meminta anak untuk

memperhatikan mulut dan menatap mata guru serta perlahan meminta

anak untuk mengucapkan tangan seperti yang dipercontohkan guru.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan menuliskan tangan ke papan tulis menggunakan tulisan  tegak

bersambung. Guru menuliskan menggunakan format percakpan antar

siswa, contohnya sebagai berikut :

D :  Aduh, tangan Dila luka!

F :  Apa sebab tangan Dila luka?

D :  Sebab jatuh

F : Dila kurang berhati - hati
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4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

D :  Aduh, tangan Dila luka!

F :  Apa sebab tangan Dila luka?

D :  Sebab jatuh

F : Dila kurang berhati – hati

Selanjutnya guru menghapus lingkaran mrminta anak untuk menebalkan

tulisan bebek dan melingkari kata bebek sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

D :  Aduh, tangan Dila luka!

F :  Apa sebab tangan Dila terrluka ?

D :  Sebab jatuh

F : Dila kurang berhati – hati

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi tangan ?

  ( Guru memperjelas oralnya sambil menggerakan tangan )

Guru : Tebali tulisan tangan
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( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan )

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

Hal yang ingin disampaikan

anak

Refleksi guru

Enak

Bagus

Heeeeem enaaaak (guru member

acungan  jempol dan mengeluarkan

lidah sebagai ekspresi enak yang ingin

anak sampaikan)

Waaaaaw baguuuus (guru

mengekspresikan dengan mengangguk

anggukan kepala dan memberi acungan

jempol sambil menggerakan

jempolnya)

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)
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Pada transisi ini guru member contoh kepada anak mengingatkan waktu

yang lalu kaki Zaki juga terluka karena terjatuh dari sepeda, dari sini

terjadi percakapan dari anak yang ingin menceritakan dan membenarkan

apa yang dikatakan oleh gurunya bahwa dulu kaki Zaki juga pernah

terluka seperti tangan Dila sekarang. Pengungkapan anak yang belum

sempurna dan penuh dengan peragaan yang belum sesuai, disempurnakan

oleh guru yang mencoba membahasakan apa yang ingin disampaikan

kepada anak sebenarnya.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan tangan Dila yang terluka, dengan sendirinya ternyata anak

anak tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa

tubuhnya, kemudian guru member penjelasan dan bercerita bahwa Dila

terluka karena kurang berhati hati saat berjalan sehingga Dila terjatuh.

Gagasan gagasan anak akan muncul dengan sendirinya dan guru

memprofokasi lebih lanjut.
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8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

tangan sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh berikut ini :

TA NGAN

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Hari /Tanggal :  Rabu, 8 Agustus 2012

Kelas :  TLO ( Taman latihan Observasi )

Nama Guru : Sulisnuryati

Topik Pembahasan : Buku milik Dila

Tahapan Metode Mathernal Reflektif
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1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media ( buku cerita milik Dila ) dan mengucapkan dengan

oral yang jelas. Sebelum perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam

kata  untuk melatih otot mulut anak agar tidak kaku dapat dicontohkan

sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar pesawat, mengajak anak untuk berkata jelas

huruf “ a “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan kanan

anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

a a a a

a a a a

a a a a

b. Guru memperlihatkan gambar orang berenang, sambil berkata dengan lafal

jelas “ berenang “ , kemudian bertanya kepada anak siapa mau berenang ?

Mengangkat tangan ke depan dada memperagakan orang yang sedang

berenang dengan berucap “ hua “ Hal ini dilakukan secara berulang dan

ditirukan oleh anak, seperti contoh berikut ini :

hua hua hua hua

hua hua hua hua

hua hua hua hua
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c. Guru mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing

masing berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu

persatu anak dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada

anak. Meminta anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan

berulang seperti berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

d. Guru memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “

berikutnya meminta anak untuk meletakan kedua tangannya

masing-masing ke pipi sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang

ulang seperti contoh berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

e. Guru memperlihatkan gambar burung Elang, sambil berkata dengan lafal

jelas elang, kemudian bertanya kepada anak siapa pernah melihat burung

elang? Sambil mengangkat kedua tangan kesamping memperagakan

burung  yang sedang terbang dengan berucap “ elang “ dan menjulurkan

lidah keluar menempel bibir bagian atas. Hal ini dilakukan secara berulang

dan ditirukan oleh anak, seperti contoh berikut ini :

ela ela ela ela

ela ela ela ela
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ela ela ela ela

ela ela ela ela

f. Guru memperlihatkan gambar payung, sambil berkata dengan lafal jelas

payung namun pada hal ini guru menekankan huruf “ pa “ dengan

menghentakan kaki kanan serta tangan kanan bersamaan dan sebaliknya

tangan dan kaki kiri juga bersamaan seperti contoh berikut :

pa pa pa pa

pa pa pa pa

pa pa pa pa

g. Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal jelas es

krim sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak saat

makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ krim “ di ucapkan

berulang seperti  contoh berikut:

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

h. Guru meminta anak untuk menggunakan media yang sudah di sediakan,

media pada waktu itu adalah gelas aqua kosong yang berisi butiran busa

kecil kemudian ditutup dengan jarring haris di atas aqua tersebut. Anak

diminta bergantian untuk meniup gelas aqua itu dari atas sampai butiran

busa yang ada di dalam bergerak naik turun karena terkena tiupan. Hal ini

dilakukan oleh guru untuk melatih dan memperlihatkan kepada anak
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bahwa andanya udara yang keluar dari mulut kita apabila kita

mengucapkan sesuatu.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan bebek,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan buku kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan buku seperti

yang dipercontohkan guru.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan menuliskan buku ke papan tulis menggunakan tulisan  tegak

bersambung. Guru menuliskan menggunakan format percakan antar siswa,

contohnya sebagai berikut :

Dila :  Lihat, Fida punya buku!

Ferlyn :  Ada banyak gambar?

 Dila :  Wah, buku Fida bagus.

Berdasarkan contoh percakapan diatas guru memberikan selalu profokasi

yaitu dengan bertanya kepada anak seperti berikut :

Guru : Buku ini punya siapa ? Apakah punya Difa?
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Murid : Bukan ( Anak menggelengkan kepala sambil mengucap dengan

oral kata     bukan )

Guru : Lalu punya siapa? Apakah Fida.

Murid : Iya ( Mengganggukan kepala sambil mengucapkan dengan oral

bahwa buku itu punya Fida )

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya, serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Dila :  Lihat, Fida punya buku!

Ferlyn :  Ada banyak gambar?

Dila :  Wah, buku Fida bagus.

Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan buku dan melingkari kata buku sendiri. Dapat  dicontohkan sebagai

berikut :

Dila :  Lihat, Filda punya buku!

Ferlyn :  Ada banyak gambar?

Dila :  Wah, buku Filda bagus.

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi buku ?
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  ( Guru memperjelas oralnya sambil menempelkan jari telunjuk

ke tangan kiri dan berkata buku )

Guru : Tebali tulisan buku

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan buku)

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala–gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Siapa lagi yang punya buku cerita ini ?

Apakah buku cerita yang bagus ini milik Yanu?

Apakah punya Fida ?

Siapa yang punya buku cerita seperti ini ?

Guru member profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya).
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Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan buku milik Dila, dengan sendirinya ternyata anak anak

tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,

kemudian guru member penjelasan dan bercerita bahwa buku Dila bagus,

banyak gambar di dalamnya, ada gambar hewan dan gambar tumbuh

tumbuhan.

8. Membaca reseptif tahap structural

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

10.Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Hari /Tanggal :  Kamis, 9 Agustus 2012

Kelas :  TLO (Taman Latihan Observasi)

Nama Guru : Sulisnuryati

Topik Pembahasan : Buku Baru Milik Fida

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)
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Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu, menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum

perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk melatih otot

mulut anak agar tidak kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar pesawat, mengajak anak untuk berkata jelas

huruf “ a “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan kanan

anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

a a a a

a a a a

a a a a

b. Guru memperlihatkan gambar orang berenang, sambil berkata dengan lafal

jelas “ berenang “, kemudian bertanya kepada anak siapa mau berenang ?

Mengangkat tangan ke depan dada memperagakan orang yang sedang

berenang dengan berucap “hua “ Hal ini dilakukan secara berulang dan

ditirukan oleh anak, seperti contoh berikut ini :

hua hua hua hua

hua hua hua hua

hua hua hua hau

c. Guru mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing

masing berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu
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persatu anak dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada

anak. Meminta anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan

berulang seperti berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

d. Guru memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “

berikutnya meminta anak untuk meletakan kedua tangannya

masing-masing ke pipi sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang

ulang seperti contoh berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

e. Guru memperlihatkan gambar burung Elang, sambil berkata dengan lafal

jelas “ elang”, kemudian bertanya kepada anak siapa pernah melihat

burung elang? Sambil mengangkat kedua tangan kesamping

memperagakan burung  yang sedang terbang dengan berucap “ elang “ dan

menjulurkan lidah keluar menempel bibir bagian atas. Hal ini dilakukan

secara berulang dan ditirukan oleh anak, seperti contoh berikut ini :

ela ela ela ela

ela ela ela ela

ela ela ela ela

ela ela ela ela
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f. Guru memperlihatkan gambar payung, sambil berkata dengan lafal jelas

payungnamun pada hal ini guru menekankan huruf “ pa “ dengan

menghentakan kaki kanan serta tangan kanan bersamaan dan sebaliknya

tangan dan kaki kiri juga bersamaan seperti contoh berikut :

pa pa pa pa

pa pa pa pa

pa pa pa pa

pa pa pa pa

g. Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal jelas es

krim sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak saat

makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyem “ di ucapkan

berulang seperti  contoh berikut:

nyem nyem nyem

nyem nyem nyem

nyem nyem nyem

h. Guru meminta anak untuk menggunakan media yang sudah di sediakan,

media pada waktu itu adalah gelas aqua kosong yang berisi butiran busa

kecil kemudian ditutup dengan jarring haris di atas aqua tersebut. Anak

diminta bergantian untuk meniup gelas aqua itu dari atas sampai butiran

busa yang ada di dalam bergerak naik turun karena terkena tiupan. Hal ini

dilakukan oleh guru untuk melatih dan memperlihatkan kepada anak

bahwa andanya udara yang keluar dari mulut kita apabila kita

mengucapkan sesuatu.
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Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan selamat pagi untuk

semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing masing anak dan

meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti selamat pagi Hana?,

selamat pagi Edo? Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian guru

berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan ini,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan apel kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan apel seperti

yang dipercontohkan guru.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan menuliskan buku ke papan tulis menggunakan tulisan tegak

bersambung. Guru menuliskan menggunakan format percakan antar siswa,

contohnya sebagai berikut :

Manda :  Apel berwarna merah

Mega :  Apel juga ada yang hijau

Dila :  Aku punya apel di rumah

Berdasarkan contoh percakapan diatas guru memberikan selalu profokasi

yaitu dengan bertanya kepada anak seperti berikut :
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Guru : Apel ini punya siapa ? Apakah punya Difa?

Murid :Bukan ( Anak menggelengkan kepala sambil mengucap dengan

oral kata     bukan )

Guru : Lalu punya siapa? Apakah punya Manda?

Murid : Iya ( Mengganggukan kepala sambil mengucapkan dengan oral

bahwa buku itu punya Manda )

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya, serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Manda :  Apel berwarna merah

Mega :  Apel juga ada yang hijau

Dila :  Aku punya apel di rumah

Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan bebek dan melingkari kata bebek sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

Guru : Lingkarilah            tulisan mana yang berbunyi apel ?

( Guru memperjelas oralnya sambil menempelkan jari telunjuk ke

tangan kiri dan berkata apel)
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Guru : Tebali tulisan apel

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan apel)

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa lagi yang punya apel ?

  Apakah apel ini milik Yanu?

  Apakah punya Fida ?

Bukan? Lalu punya siapa?

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru
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memperlihatkanbuah apel yang berwarna merah, dengan sendirinya

ternyata anak anak tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan

bahasa tubuhnya, kemudian guru member penjelasan dan bercerita bahwa

apel merah adalah buah yang bisa dimakan, banyak vitamin yang bagus

untuk tubuh.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

tangan sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh berikut ini :

A PEL

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Hari /Tanggal :  Senin, 13 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 1
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Nama Guru : Nindi Nurdita Hapsari

Topik Pembahasan : Robot milik Fauzan

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media ( buku gambar Fauzan yang bergambar lumba -

lumba) dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum perdati dimulai

guru mengajak anak untuk senam kata  untuk mmelatih otot mulut anak

agar tidak kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar hewan Onta, mengajak anak untuk berkata

jelas huruf “ o “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan

kanan anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

o o o o

o o o o

o o o o

b. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ i “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ i “ dengan mengangkat satu tangan dan

meletakanya di atas kepala. Guru mendekati satu persatu anak sambil

mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta
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anak untuk mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan

huruf apa yang diucapkan guru.

c. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ e “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ e “ dengan menekan pipi hingga mulut

terbuka. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

d. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ a “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ a “ dengan membuka mulut lebar lebar. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

e. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ u “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ u “ dengan menutup mulut sampai keluar

bunyi “ u “ . Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan

dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

f. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ lu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ lu “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk
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mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

g. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ la “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ la “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas dan membuka mulut setelah itu. Guru mendekati satu persatu

anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru

meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani

menuliskan huruf yang diucapkan guru.

h. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wa “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wa “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

i. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wo “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wo “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ o “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

j. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ma “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ma “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.
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Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

k. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ mu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ mu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru

l. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ba “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ba “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas

dan mencontohkan kepada anak menekuk satu telapak tanganya dan

berucap lafal “ ba “ di atas tangan yang bertengkuk tadi, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

m. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ pu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ pu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.
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n. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ta “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ta “  dan mennggigit lidahkemudian membuka

mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

o. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ tu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ tu “  dan menggigit lidak kemudian membuka

mulut perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru mendekati

satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

Dari keseluruhan di atas guru menuliskan sebagai berikut :

a i u e o

la lu wa wo

ma mu ba pu

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krimsambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem
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nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan

selamat pagi untuk semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing

masing anak dan meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti
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selamat pagi Shelda?, selamat pagi Fauzan? Berikut hingga semua anak

mengalami, kemudian guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan robot,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan robot kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan robot seperti

yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan kepada anak, guru

memperagakan cara berjalan robot, menunjukan bahwa robot punya mata,

robot punya dua tangan, punya dua kaki, dapat berjalan seperti orang pada

umumnya. Dalam hal ini yang dilakukan oleh guru adalah benar- benar

memperagakan seolah dirinya menjadi robot mainan.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk robot yang besar sama persis dengan robot

mainan yang dimiliki anak kemudian menuliskan percakapan di papan

tulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Guru menuliskan

menggunakan format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Fauzan :  Robot mainan ini milik saya

Bella :  Bagus sekali robot Fauzan

Fauzan :  Robot dibeli oleh mama
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Bella : Ada dua tangan robot

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama .

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Fauzan :  Robot mainan ini milik saya.

Bella :  Bagus sekali robot Fauzan.

Fauzan :  Robot dibeli oleh mama.

Bella : Ada dua tangan robot.

Selanjutnya guru menghapus lingkaran mrminta anak untuk menebalkan

tulisan robot dan melingkari kata robot sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

Fauzan :  Robot mainan ini milik saya.

Bella :  Bagus sekali robot Fauzan.

Fauzan :  Robot dibeli oleh mama.

Bella : Ada dua tangan robot.

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi robot ?

  ( Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa dia adalah robot )
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Guru : Tebali tulisan robot

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan robot )

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang robot , secara total guru mengupas tuntans dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain elesai guru menuliskan kalimat

rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

r b t m i i
_ _ _ _ _ _ _ _ _

F a z a
_ _ _ _ _ _

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya  robot ini ?

  Apakah punya Mega?

  Apakah punya Fauzan?

Bagus tidak robotnya?

Bagaimana cara dia berjalan?
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Apakah dengan begini? atau begini? ( guru memperagakan )

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

robot adalah mainan dapat digunakan untuk bermain, robot milik Fauzan

sama fungsinya dengan boneka milik Dila yang waktu kemarin dibawa.

Apakah kalian masih ingat? Pada intinya guru membaca ulang yang telah

lalu untuk membuka memori anak mengingat masa lalu yang telah ia

pelajari.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru
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memperlihatkan robot milik Fauzan, dengan sendirinya ternyata anak anak

tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,

kemudian guru member penjelasan dan bercerita bahwa robot adalah

mainan dapat digunakan untuk bermain, robot milik Fauzan sama

fungsinya dengan boneka milik Dila yang waktu kemarin dibawa. Guru

memperakakan cara robot berjalan, mempunyai dua tangan, dua kaki, dan

robot itu buatan manusia.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

robot sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh berikut ini :

RO BOT

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata robot mainan menjadi memainkan robot,
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guru mengajarkan imbuhan me serta mengajarkan anak bahwa dengan

imbuhan tersebut arti atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Hari /Tanggal :  Selasa, 14 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 1

Nama Guru : Nindi Nurdita Hapsari

Topik Pembahasan : Topi Berwarna Merah Milik Mama Ina

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media ( buku gambar Fauzan yang bergambar lumba -

lumba) dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum perdati dimulai

guru mengajak anak untuk senam kata  untuk melatih otot mulut anak agar

tidak kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar hewan unta, mengajak anak untuk berkata

jelas huruf “ o “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan

kanan anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :
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o o o o

o o o o

o o o o

b. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ i “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ i “ dengan mengangkat satu tangan dan

meletakanya di atas kepala. Guru mendekati satu persatu anak sambil

mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta

anak untuk mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan

huruf apa yang diucapkan guru.

c. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ e “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ e “ dengan menekan pipi hingga mulut

terbuka. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

d. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ a “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ a “ dengan membuka mulut lebar lebar. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

e. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ u “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ u “ dengan menutup mulut sampai keluar

bunyi “ u “ . Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan



106

dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

f. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ lu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ lu “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

g. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ la “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ la “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas dan membuka mulut setelah itu. Guru mendekati satu persatu

anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru

meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani

menuliskan huruf yang diucapkan guru.

h. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wa “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wa “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

i. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wo “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wo “ dengan menutup mulut dengan rapat dan
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membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ o “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

j. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ma “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ma “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

k. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ mu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ mu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru

l. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ba “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ba “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas

dan mencontohkan kepada anak menekuk satu telapak tanganya dan

berucap lafal “ ba “ di atas tangan yang bertengkuk tadi, setelah selesai
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semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

m. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ pu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ pu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

n. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ta “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ta “  dan mennggigit lidahkemudian membuka

mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

o. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ tu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ tu “  dan menggigit lidak kemudian membuka

mulut perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru mendekati

satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

Dari keseluruhan di atas guru menuliskan sebagai berikut :

a i u e o

la lu wa wo
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ma mu ba pu

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krimsambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh
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hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan

selamat pagi untuk semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing

masing anak dan meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti

selamat?. Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian guru berkata

kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan robot,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan robot kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan topi seperti

yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan kepada anak, guru

memperlihatkan topi berwarna merah yang dipakai oleh mama Ira sambil

menjelaskanya guru menyebut kata topi sambil memegang kepala untuk

menandakan bahwa topi tersebut dipakai di kepala, topi digunakan sebagai

pelindung kepala saat udara di luar rumah panas.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)
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Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk topi yang besar sama persis dengan topi

mainan yang dimiliki anak kemudian menuliskan percakapan di papan

tulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Guru menuliskan

menggunakan format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Fauzan :  Topi itu berwarna merah

Bella :  Aku juga punya topi, topi  punyaku berwarna kuning

Fauzan :  Topi milik kamu mana?

Bella : Ada di rumah

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama.

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Fauzan :  Topi itu berwarna merah

Bella :  Aku juga punya topi, topi  punyaku berwarna kuning

Fauzan :  Topi milik kamu mana?

Bella : Ada di rumah
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Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan robot dan melingkari kata robot sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

Fauzan :  Topi itu berwarna merah

Bella :  Aku juga punya topi, topi  punyaku berwarna kuning

Fauzan :  Topi milik kamu mana?

Bella : Ada di rumah

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi topi ?

  ( Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa dia adalah topi )

Guru : Tebali tulisan topi

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan topi )

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang topi , secara total guru mengupas tuntans dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain elesai guru menuliskan kalimat

rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

t p b e r a r
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

n m e a h
_ _ _ _ _ _ _
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5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya  topi ini ?

Apakah punya Bima?

Apakah punya Jorel?

Bagus tidak topi itu?

Bagaimana cara memakainya?

Apakah dengan begini? atau begini? ( guru mempragakan )

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

Guru berkata topi digunakan diatas kepala, digunakan sebagai pelindung

kepala saat panas, sering digunakan untuk berpergian keluar rumah.



114

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan topi milik bunda Ila, dengan sendirinya ternyata anak

anak tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa

tubuhnya, kemudian guru member penjelasan dan bercerita bahwa topi

digunakan diatas kepala, digunakan sebagai pelindung kepala saat panas,

sering digunakan untuk berpergian keluar rumah.

8. Membaca reseptif tahap structural Membaca reseptif tahap structural pada

saat guru mengajar terlihat pada saat guru mengajak anak mengucapkan,

menuliskan di papan tulis, meminta anak untuk mengingat tulisan dan

mengucapkanya, serta mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat

mengucapkan kata topi sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh

TO PI

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk
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9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata bunda Ila memakai topi berwarna merah,

guru mengajarkan imbuhan me serta mengajarkan anak bahwa dengan

imbuhan tersebut arti atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Membaca sesungguhnya yang dilakukan guru pada saat itu ialah guru

mengambil media atau peraga yang terdapat gambar topi serta macam –

macam cerita tentang topi tersebut, guru bercerita dengan menggunakan

bahasa oral serta peragaan sesuai dengan topic pembahasan.

Hari /Tanggal :  Rabu, 15 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 1

Nama Guru : Nindi Nurdita Hapsari

Topik Pembahasan : Monyet Bergelantungan

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media ( buku gambar Fauzan yang bergambar lumba -
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lumba) dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum perdati dimulai

guru mengajak anak untuk senam kata  untuk mmelatih otot mulut anak

agar tidak kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar hewan Onta, mengajak anak untuk berkata

jelas huruf “ o “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan

kanan anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

o o o o

o o o o

o o o o

b. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ i “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ i “ dengan mengangkat satu tangan dan

meletakanya di atas kepala. Guru mendekati satu persatu anak sambil

mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta

anak untuk mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan

huruf apa yang diucapkan guru.

c. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ e “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ e “ dengan menekan pipi hingga mulut

terbuka. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.
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d. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ a “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ a “ dengan membuka mulut lebar lebar. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

e. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ u “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ u “ dengan menutup mulut sampai keluar

bunyi “ u “ . Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan

dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

f. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ lu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ lu “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

g. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ la “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ la “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas dan membuka mulut setelah itu. Guru mendekati satu persatu

anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru

meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani

menuliskan huruf yang diucapkan guru.
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h. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wa “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wa “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

i. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wo “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wo “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ o “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

j. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ma “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ma “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

k. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ mu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ mu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,
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setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru

l. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ba “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ba “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas

dan mencontohkan kepada anak menekuk satu telapak tanganya dan

berucap lafal “ ba “ di atas tangan yang bertengkuk tadi, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

m. .Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ pu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ pu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

n. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ta “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ta “  dan mennggigit lidahkemudian membuka

mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.
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o. .Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ tu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ tu “  dan menggigit lidak kemudian membuka

mulut perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru mendekati

satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

Dari keseluruhan di atas guru menuliskan sebagai berikut :

a i u e o

la lu wa wo

ma mu ba pu

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krimsambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta
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anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut:

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan

selamat pagi untuk semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing

masing anak dan meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti

selamat pagi? Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian guru

berkata kami mau belajar.
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2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan robot,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan monyet kemudian memindahkan tangan anak

ke pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan

menatap mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan

monyet seperti yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan

kepada anak, guru memperagakan cara berjalan monyet, menunjukan

bahwa monyet punya mata, punya punya dua tangan, punya dua kaki,

dapat berjalan seperti orang pada umumnya. Dalam hal ini yang dilakukan

oleh guru adalah benar- benar memperagakan seolah dirinya menjadi

monyet.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk monyet yang besar sama persis dengan monyet

mainan yang dimiliki anak kemudian menuliskan percakapan di papan

tulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Guru menuliskan

menggunakan format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Naura :  Saya punya monyet mainan

Calista :  Boneka monyet Naura berwarna coklat

Naura :  Boneka monyet ini dibeli oleh ayah

Calista :  Monyet suka melompat
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Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama.

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Naura :  Saya punya monyet mainan

Calista :  Boneka monyet Naura berwarna coklat

Naura :  Boneka monyet ini dibeli oleh ayah

Calista : Monyet suka melompat

Selanjutnya guru menghapus lingkaran mrminta anak untuk menebalkan

tulisan robot dan melingkari kata robot sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

Naura :  Saya punya monyet mainan

Calista :  Boneka monyet Naura berwarna coklat

Naura :  Boneka monyet ini dibeli oleh ayah

Calista : Monyet suka melompat

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi monyet?

  ( Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa dia adalah monyet)
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Guru : Tebali tulisan monyet

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan monyet )

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang monyet , secara total guru mengupas tuntans dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain selesai guru menuliskan kalimat

rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

m o y t b e w
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a n a b r
_ _ _ _ _ _ _ _

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya  boneka monyet ini ?

  Apakah punya Mega?

  Apakah punya Lia?

Bagus tidak boneka itu?

Bagaimana cara dia berjalan monyet?

Apakah dengan begini? atau begini? ( guru memperagakan )
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Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

boneka monyet adalah mainan dapat digunakan untuk bermain, boneka

monyet milik Chalista sama fungsinya dengan boneka milik Dila yang

waktu kemarin dibawa. Apakah kalian masih ingat? Pada intinya guru

membaca ulang yang telah lalu untuk membuka memori anak mengingat

masa lalu yang telah ia pelajari.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan boneka monyet, dengan sendirinya ternyata anak anak
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tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,

kemudian guru member penjelasan dan bercerita bahwa boneka monyet

adalah mainan dapat digunakan untuk bermain, boneka monyet sama

fungsinya dengan boneka milik Dila yang waktu kemarin dibawa. Guru

memperakakan cara berjalan monyet, mempunyai dua tangan, dua kaki,

dan monyet adalah makhluk hidup sama seperti manusia.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

robot sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh

MO NYET

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata monyet mainan menjadi memainkan, guru
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mengajarkan imbuhan me serta mengajarkan anak bahwa dengan imbuhan

tersebut arti atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Hari /Tanggal :  Kamis, 16 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 1

Nama Guru : Nindi Nurdita Hapsari

Topik Pembahasan : Sepatu Selda Baru

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media ( buku gambar Fauzan yang bergambar lumba -

lumba) dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum perdati dimulai

guru mengajak anak untuk senam kata  untuk mmelatih otot mulut anak

agar tidak kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar hewan Onta, mengajak anak untuk berkata

jelas huruf “ o “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan

kanan anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

o o o o
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o o o o

o o o o

b. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ i “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ i “ dengan mengangkat satu tangan dan

meletakanya di atas kepala. Guru mendekati satu persatu anak sambil

mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta

anak untuk mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan

huruf apa yang diucapkan guru.

c. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ e “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ e “ dengan menekan pipi hingga mulut

terbuka. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

d. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ a “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ a “ dengan membuka mulut lebar lebar. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

e. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ u “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ u “ dengan menutup mulut sampai keluar

bunyi “ u “ . Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan

dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk
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mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

f. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ lu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ lu “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

g. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ la “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ la “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas dan membuka mulut setelah itu. Guru mendekati satu persatu

anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru

meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani

menuliskan huruf yang diucapkan guru.

h. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wa “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wa “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

i. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wo “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wo “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ o “ dengan jelas.
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Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

j. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ma “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ma “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

k. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ mu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ mu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru

l. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ba “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ba “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas

dan mencontohkan kepada anak menekuk satu telapak tanganya dan

berucap lafal “ ba “ di atas tangan yang bertengkuk tadi, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.
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m. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ pu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ pu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

n. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ta “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ta “  dan mennggigit lidahkemudian membuka

mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

o. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ tu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ tu “  dan menggigit lidak kemudian membuka

mulut perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru mendekati

satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

Dari keseluruhan di atas guru menuliskan sebagai berikut :

a i u e o

la lu wa wo

ma mu ba pu
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Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krimsambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh
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Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan naf as yang keluar dari

mulut sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan

selamat pagi untuk semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing

masing anak dan meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti

selamat pagi Shelda?, selamat pagi Fauzan? Berikut hingga semua anak

mengalami, kemudian guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan sepatu,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan sepatu kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan sepatu seperti

yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan kepada anak, guru

memperagakan cara berjalan sepatu, menunjukan bahwa sepatu di kenakan

di kaki. Anak – anak berangkat ke sekolah memakai sepatu. Dalam hal ini

yang dilakukan oleh guru adalah benar- benar memperagakan seolah

dirinya sedang mengenakan sepatu.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)
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Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk sepatu yang besar sama persis dengan sepatu

mainan yang dimiliki anak kemudian menuliskan percakapan di papan

tulis menggunakan tulisan  tegak bersambung. Guru menuliskan

menggunakan format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Shelda :  Sepatu ini milik saya

Bella :  Bagus sekali sepatu Shelda

Fauzan :  Sepatu berwarna biru

Shelda : Sepatu saya satu pasang

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama.

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Shelda :  Sepatu ini milik saya

Bella :  Bagus sekali sepatu shelda

Fauzan :  Sepatu berwarna biru

Shelda : Sepatu saya satu pasang
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Selanjutnya guru menghapus lingkaran mrminta anak untuk menebalkan

tulisan robot dan melingkari kata robot sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

Shelda :  Sepatu ini milik saya

Bella :  Bagus sekali sepatu Shelda

Fauzan :  Sepatu berwarna biru

Shelda : Sepatu saya satu pasang

Guru : Lingkarilah tulisan mana yang berbunyi sepatu ?

  ( Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa dia adalah sepatu )

Guru : Tebali tulisan sepatu

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan sepatu )

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang sepatu , secara total guru mengupas tuntans dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain elesai guru menuliskan kalimat

rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

s e t u b a r
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S h l d
_ _ _ _ _ _
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5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya  robot ini ?

Apakah punya Mega?

Apakah punya Fauzan?

Bagus tidak robotnya?

Bagaimana cara dia berjalan?

Apakah dengan begini? atau begini? ( guru memperagakan )

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

robot adalah mainan dapat digunakan untuk bermain, robot milik Fauzan

sama fungsinya dengan boneka milik Dila yang waktu kemarin dibawa.

Apakah kalian masih ingat? Pada intinya guru membaca ulang yang telah
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lalu untuk membuka memori anak mengingat masa lalu yang telah ia

pelajari.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan robot milik Fauzan, dengan sendirinya ternyata anak anak

tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,

kemudian guru member penjelasan dan bercerita bahwa robot adalah

mainan dapat digunakan untuk bermain, robot milik Fauzan sama

fungsinya dengan boneka milik Dila yang waktu kemarin dibawa. Guru

memperakakan cara robot berjalan, mempunyai dua tangan, dua kaki, dan

robot itu buatan manusia.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

robot sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh berikut :
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RO BOT

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata robot mainan menjadi memainkan robot,

guru mengajarkan imbuhan me serta mengajarkan anak bahwa dengan

imbuhan tersebut arti atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Hari /Tanggal :  Senin, 20 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 2

Nama Guru : Upik Tri Mulyani

Topik Pembahasan : Apel Berwarna Merah

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil
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memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum

perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk melatih otot

mulut anak agar tidak kaku, guru menuliskan di papan tulis yang dapat

dicontohkan sebagai berikut :

a ba la ta wa ma

i ai uo eo au iu

o pa ta tu mo mi

e wo lu la bo ta

u lu la mo ta wa

Setelah yang telah dituliskan selesai, kemudian guru menunjuk satu

persatu tulisan di papan tulis dan meminta anak untuk mengucapkan lafal

apa yang dia tunjuk. Profokasi selanjutnya dilakukan oleh guru adalah

dengan memberi awalan huruf kemudian anak akan menjawabnya seperti

contoh berikut ini :

la  laba laba

mo mobil, motor

ma mata, mama

a ayam, apel

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krim sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak
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saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut
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sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap.  Selanjutnya yang dilakukan guru adalah

menuliskan kembali lafal untuk anak baca, di tuliskan pada papan tulis

berbunyi :

ai uo eo au ui

ie ei oe la au

Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan selamat pagi untuk

semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing masing anak dan

meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti selamat pagi Mala?,

selamat pagi Fauzan? Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian

guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan apel,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan apel kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan apel seperti

yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan kepada anak, guru

memperagakan cara makan apel, menunjukan bahwa apel berwarna merah,

apel termasuk buah buahan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh guru
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adalah benar- benar memperagakan seolah dirinya sedang memakan buah

apel.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk apel yang besar sama persis dengan apel

mainan yang dimiliki anak kemudian menuliskan percakapan di papan

tulis menggunakan tulisan  tegak bersambung. Guru menuliskan

menggunakan format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Zaki :  Saya suka makan buah

Hanna :  Buah apa yang kamu suka?

Zaki :  Saya suka buah apel

Hanna : Saya suka buah pisang

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama sama, sampai kalimat yang dituliskan selesai dibaca. Dari apa

yang dilakukan sebelumnya akan muncul gagasan – gagasan anak tentang

topik bahasan, anak akan mulai mengungkapkan apa yang dia tahu, dari

ungkapan anak terkadang berbeda dengan maksud yang sebenarnya dia

inginkan. Disinilah tugas guru untuk memprofokasikan Apa yang

sebenarnya dimaksud oleh anak. Setiap yang diucapkan anak guru

menggambarkan serta menuiskanya di papan tulis sehingga anak

mengetahui benar tiaknya itu yang dia maksudkan.
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4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Zaki :  Saya suka makan buah

Hanna :  Buah apa yang kamu suka?

Zaki :  Saya suka buah apel

Hanna : Saya suka buah pisang

Selanjutnya guru menghapus lingkaran mrminta anak untuk menebalkan

tulisan robot dan melingkari kata robot sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

Zaki :  Saya suka makan buah

Hanna :  Buah apa yang kamu suka?

Zaki :  Saya suka buah apel

Hanna : Saya suka buah pisang

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi apel?

  ( Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa dia adalah apel )
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Guru : Tebali tulisan apel

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan apel )

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang apel , secara total guru mengupas tuntans dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain elesai guru menuliskan kalimat

rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

a e l w a n a
_ _ _ _ _ _ _ _ _

e a h
_ _ _ _ _

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya  apel ini ?

  Apakah punya Nana?

  Apakah punya Fiza?

Buah Apel mempunyai banyak manfaat?

Apel termasuk jenis buah buahan seperti pisang, jeruk, melon?

  Apakah kalian pernah tahu semua buah itu?
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Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

apel adalah jenis buah buahan, ada apel yang berwarna merah ada juga

apel  berwarna hijau. Apakah kalian masih ingat? Buah mangga yang

waktu kemarin dibawa Dila? Guru menjelaskan bahwa jenisnya adalah

sama. Pada intinya guru membaca ulang yang telah lalu untuk membuka

memori anak mengingat masa lalu yang telah ia pelajari.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkanbuah apel yang berwarna merah tadi, dengan sendirinya
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ternyata anak anak tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan

bahasa tubuhnya, kemudian guru memberi penjelasan dan bercerita bahwa

apel adalah buah yang sama jenisnya dengan jeruk, mangga, melon dan

buah yang lainya.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

robot sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh

A PEL

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kalimat yang berbunyi “ apel berwarna merah “,

memakan buah apel yang segar. Guru mengajarkan imbuhan me serta

meminta anak bahwa dengan imbuhan tersebut arti atau makna kata sudah

berbeda.
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10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Membaca sesungguhnya pada hari itu yang dilakukan guru adalah Guru

mengambil buku cerita yang bertisikan tentang macam macam buah dan

kegunaanya, kemudian guru bercerita dengan menggali kemampuan anak

untuk membaca gambar yang ada.

Hari /Tanggal :  Selasa, 21 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 2

Nama Guru : Upik Tri Mulyani

Topik Pembahasan : Tas Ransel

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum

perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk melatih otot

mulut anak agar tidak kaku, guru menuliskan di papan tulis yang dapat

dicontohkan sebagai berikut :

a ba la ta wa ma

i ai uo eo au iu

o pa ta tu mo mi

e wo lu la bo ta
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u lu la mo ta wa

Setelah yang telah dituliskan selesai, kemudian guru menunjuk satu

persatu tulisan di papan tulis dan meminta anak untuk mengucapkan lafal

apa yang dia tunjuk. Profokasi selanjutnya dilakukan oleh guru adalah

dengan memberi awalan huruf kemudian anak akan menjawabnya seperti

contoh berikut ini :

mu muka, mulut

ra rambut

lo lombok

ba baju

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krim sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :
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buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Selanjutnya yang dilakukan guru adalah

menuliskan kembali lafal untuk anak baca, di tuliskan pada papan tulis

berbunyi :

ai uo eo au ui

ie ei oe la au

Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan selamat pagi untuk

semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing masing anak dan

meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti selamat pagi Raja?,
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selamat pagi Fauzan? Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian

guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasantas ransel,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan tas ransel kemudian memindahkan tangan anak

ke pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan

menatap mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan tas

ransel seperti yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan

kepada anak, guru menjelaskan cara memakai tas ransel, menunjukan

bahwa tas ransel dipakai di punggung, mempunyai dua tali untuk

dipasangkan di pundak. Dalam hal ini yang dilakukan oleh guru adalah

memakai tas ransel.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk tas ransel yang besar sama persis dengan tas

ransel yang dimiliki anak kemudian menuliskan percakapan di papan tulis

menggunakan tulisan  tegak bersambung. Guru menuliskan menggunakan

format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Alvin :  Tas ini milik saya

Prita :  Bagus sekali tas Alvin

Alvin :  Tas ini dibelikan Bunda
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Prita : Warnanya ungu

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama sama, sampai kalimat yang dituliskan tadi selesai dibaca. Dari apa

yang dilakukan sebelumnya akan muncul gagasan - gagasan anak tentang

topik bahasan, anak akan mulai mengungkapkan apa yang dia tau, dari

ungkapan anak terkadang berbeda dengan maksud yang sebenarnya

inginkan. Disinilah tugas guru untuk memprovokasikan apa yang

sebenarnya dimaksud oleh anak. Setiap yang diucapkan anak guru

menggambarkan serta menuliskannya di papan tulis sehingga anak

mengetahui benar tidaknya itu yang dia maksudkan.

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

embaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman pada

saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan bergantian

untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis sebelumnya serta

mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat dicontohkan sebagai

berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan oleh anak.

Alvin :  Tas ini milik saya

Prita :  Bagus sekali tas Alvin

Alvin :  Tas ini dibelikan Bunda

Prita : Warnanya ungu

Selanjutnya guru menghapus lingkaran mrminta anak untuk menebalkan

tulisan robot dan melingkari kata robot sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :
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Alvin :  Tas ini milik saya

Prita :  Bagus sekali tas Alvin

Alvin :  Tas ini dibelikan Bunda

Prita : Warnanya ungu

Guru : Lingkarilah tulisan mana yang berbunyi tas?

(Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa yang

dipakainya adalah tas)

Guru : Tebali tulisan tas

(Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan tas)

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang tas , secara total guru mengupas tuntans dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain selesai guru menuliskan kalimat

rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

t m i i k
_ _ _ _ _ _ _ _

A l n
_ _ _ _ _
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5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya tas ini ?

  Apakah punya Alvin?

  Apakah punya Prita?

Bagaimana cara memakainya?

Apakah begini? atau begini? ( guru memperagakan )

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

tas adalah tempat dapat digunakan untuk membawa buku ke sekolah, tas

milik Alvin sama fungsinya dengan milik Bika yang sekarang dibawa.

Apakah kalian masih ingat? Pada intinya guru membaca ulang yang telah
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lalu untuk membuka memori anak mengingat masa lalu yang telah ia

pelajari.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan tas milik Alvin, dengan sendirinya ternyata anak anak tadi

berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,

kemudian guru memberi penjelasan dan bercerita bahwa tas adalah tempat

yang bisa digunakan untuk membawa buku ke sekolah, tas milik Alvin

sama fungsinya dengan tas yang dibawa Bika sekarang. Guru

memperagakan cara memakai tas ransel.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

robot sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh berikut ini :
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RAN SEL

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata tas ransel menjadi memakai tas ransel, guru

mengajarkan imbuhan kata “memakai” serta mengajarkan anak bahwa

dengan imbuhan tersebut arti atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Membaca sesungguhnya pada hari itu yang dilakukan guru adalah guru

mengambil buku cerita tentang macam – macam kebutuhan manusia

dimana didalamnya tersebut terdapat topik pembahasan tentang tas ransel,

kemudian guru bercerita dengan menggali kemampuan anak untuk

membaca gambar yang ada.

Hari /Tanggal :  Senin, 3 September 2012

Kelas :  Persiapan 3 ( Kelas Persiapan Khusus )

Nama Guru : Fahma Elyana Kristyaningsih

Topik Pembahasan : Sapu ijuk
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Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum

perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk mmelatih otot

mulut anak agar tidak kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar hewan Onta, mengajak anak untuk berkata

jelas huruf “ o “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan

kanan anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

o o o

o o o

o o o

b. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ i “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ i “ dengan mengangkat satu tangan dan

meletakanya di atas kepala. Guru mendekati satu persatu anak sambil

mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta

anak untuk mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan

huruf apa yang diucapkan guru.

c. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ e “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ e “ dengan menekan pipi hingga mulut
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terbuka. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

d. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ a “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ a “ dengan membuka mulut lebar lebar. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

e. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ u “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ u “ dengan menutup mulut sampai keluar

bunyi “ u “ . Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan

dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

f. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ lu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ lu “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

g. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ la “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ la “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir
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bagian atas dan membuka mulut setelah itu. Guru mendekati satu persatu

anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru

meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani

menuliskan huruf yang diucapkan guru.

h. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wa “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wa “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

i. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wo “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wo “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ o “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

j. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ma “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ma “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.
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k. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ mu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ mu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru

l. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ba “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ba “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas

dan mencontohkan kepada anak menekuk satu telapak tanganya dan

berucap lafal “ ba “ di atas tangan yang bertengkuk tadi, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

m. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ pu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ pu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

n. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ta “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ta “  dan mennggigit lidahkemudian membuka

mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas. Guru
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mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

o. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ tu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ tu “  dan menggigit lidak kemudian membuka

mulut perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru mendekati

satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

Dari keseluruhan di atas guru menuliskan sebagai berikut :

a i u e o

la lu wa wo

ma mu ba pu

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krimsambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak
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dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap.

Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan selamat pagi untuk

semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing masing anak dan

meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti selamat pagi Linda?,

selamat pagi Didik? Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian

guru berkata kami mau belajar.
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2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan sapu,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan sapu kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan sapu seperti

yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan kepada anak, guru

memperagakan cara mengguakan sapu, menunjukan bahwa sapu adalah

alat untuk membersihkan lantai, memiliki tangkai yang panjang, dan

dibawahnya terdapat ijuk. Dalam hal ini yang dilakukan oleh guru adalah

benar- benar memperagakan cara memegang sapu dan cara menggunakan

sapu.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk sapu yang besar sama persis dengan sapu yang

berada di kelas kemudian menuliskan percakapan di papan tulis

menggunakan tulisan  tegak bersambung. Guru menuliskan menggunakan

format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Sasa :  Sapu ini punyaku

Wisnu :  Bagus sekali sapunya

Sasa :  Sapu ini dibeli Bunda

Wisnu : Ada ijuknya
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Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama sama,

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Sasa :  Sapu   ini punyaku

Wisnu :  Bagus sekali sapunya

Sasa :  Sapu ini dibeli Bunda

Wisnu : Ada ijuknya

Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan sapu dan melingkari kata sapu sendiri. Dapat  dicontohkan sebagai

berikut :

Sasa : Sapu ini punyaku

Wisnu :  Bagus sekali sapunya

Sasa :  Sapu ini dibeli Bunda

Wisnu : Ada ijuknya

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi sapu ?

  (Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa dia adalah sapu)
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Guru : Tebali tulisan sapu

(Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan sapu)

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang sapu , secara total guru mengupas tuntas dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain selesai guru menuliskan kalimat

rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

s u m i i k
_ _ _ _ _ _ _ _ _

s s
_ _ _ _

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala–gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya  sapu ini ?

  Apakah punya Sasa?

  Apakah punya Wisnu?

Bagus tidak sapunya?

Bagaimana cara menggunakannya?

Apakah dengan begini? atau begini? ( guru memperagakan )
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Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

Sapu adalah alat yang digunakan untuk membersihkan lantai, sapu milik

Sasa sama fungsinya dengan sapu yang ada di kelas ini. Apakah kalian

masih ingat? Pada intinya guru membaca ulang yang telah lalu untuk

membuka memori anak mengingat masa lalu yang telah ia pelajari.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan sapu milik Sasa, dengan sendirinya ternyata anak anak

tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,
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kemudian guru memberi penjelasan dan bercerita bahwa sapu adalah alat

yang digunakan untuk membersihkan lantai, sapu milik Sasa sama

fungsinya dengan sapu yang ada di kelas. Guru memperagakan cara

memegang sapu, cara menggunakan sapu, dan sapu itu buatan manusia.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

robot sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh:

SA PU

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata sapu menjadi menyapu, guru mengajarkan

imbuhan me serta mengajarkan anak bahwa dengan imbuhan tersebut arti

atau makna kata sudah berbeda.
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10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Membaca sesungguhnya pada hari itu yang dilakukan guru adalah guru

mengambil buku cerita tentang macam – macam kebutuhan manusia

dimana didalamnya tersebut terdapat topik pembahasan tentang tas ransel,

kemudian guru bercerita dengan menggali kemampuan anak untuk

membaca gambar yang ada.

Hari /Tanggal :  Senin, 3 September 2012

Kelas :  Persiapan 3 ( Kelas Persiapan Khusus )

Nama Guru : Fahma Elyana Kristyaningsih

Topik Pembahasan : Kereta

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum

perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk mmelatih

otot mulut anak agar tidak kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar hewan Onta, mengajak anak untuk berkata

jelas huruf “ o “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan

kanan anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini
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dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

o o o o

o o o o

o o o o

b. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ i “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ i “ dengan mengangkat satu tangan dan

meletakanya di atas kepala. Guru mendekati satu persatu anak sambil

mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta

anak untuk mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan

huruf apa yang diucapkan guru.

c. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ e “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ e “ dengan menekan pipi hingga mulut

terbuka. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

d. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ a “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ a “ dengan membuka mulut lebar lebar. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.



169

e. Guru meminta satu anak untuk menuliskan hufur “ u “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ u “ dengan menutup mulut sampai keluar

bunyi “ u “ . Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan

dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

f. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ lu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ lu “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

g. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ la “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ la “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas dan membuka mulut setelah itu. Guru mendekati satu persatu

anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru

meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani

menuliskan huruf yang diucapkan guru.

h. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wa “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wa “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,
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setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

i. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wo “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wo “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ o “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

j. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ma “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ma “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

k. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ mu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ mu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru

l. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ba “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ba “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.
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Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas

dan mencontohkan kepada anak menekuk satu telapak tanganya dan

berucap lafal “ ba “ di atas tangan yang bertengkuk tadi, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

m. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ pu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ pu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

n. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ta “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ta “  dan mennggigit lidahkemudian membuka

mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

o. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ tu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ tu “  dan menggigit lidak kemudian membuka

mulut perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru mendekati

satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.
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Dari keseluruhan di atas guru menuliskan sebagai berikut :

a i u e o

la lu wa wo

ma mu ba pu

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krimsambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi



173

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap.

Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan selamat pagi untuk

semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing masing anak dan

meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti selamat pagi Linda?,

selamat pagi Didik? Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian

guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan kereta,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan kereta kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan sapu seperti

yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan kepada anak, guru
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menggambarkan kereta, menunjukan bahwa kereta adalah alat transportasi

darat, memiliki banyak gerbong, dan mengeluarkan asap ketika berjalan.

Dalam hal ini yang dilakukan oleh guru adalah benar- benar

memperagakan jalannya kereta api dengan diikutin siswa dibelakangnya.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk kereta yang besar sama persis dengan kereta

mainan yang dibawa oleh siswa kemudian menuliskan percakapan di

papan tulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Guru menuliskan

menggunakan format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Ronald :  Itu milik siapa?

Bernard :  Ini punyaku

Ronald :  Bagus sekali

Bernard : Iya aku suka sekali kereta

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama.

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat
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dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Ronald :  Itu milik siapa?

Bernard :  Ini punyaku

Ronald :  Bagus sekali

Bernard : Iya aku suka sekali kereta

Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan sapu dan melingkari kata sapu sendiri. Dapat  dicontohkan sebagai

berikut :

Ronald :  Itu milik siapa?

Bernard :  Ini punyaku

Ronald :  Bagus sekali

Bernard : Iya aku suka sekali kereta

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi kereta ?

 (Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa dia adalah kereta)

Guru : Tebali tulisan kereta

(Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan kereta)

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang kereta, secara total guru mengupas tuntas dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain selesai guru menuliskan kalimat
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rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

k r e t a i

_ _ _ _ _ _ _ _ _

b n a r
_ _ _ _ _ _ _

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya  kereta ini ?

  Apakah punya Bernard?

  Apakah punya Ronald?

Bagus tidak keretanya?

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus
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menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

Kereta adalah alat transportasi darat yang mempunyai banyak gerbong,

mengeluarkan asap ketika berjalan, dan memiliki jalan yang disebut rel.

Apakah kalian masih ingat? Pada intinya guru membaca ulang yang telah

lalu untuk membuka memori anak mengingat masa lalu yang telah ia

pelajari.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya). Tahap perdati melanjutkan

informasi dalam hal ini yang dilakukan guru yaitu guru melakukan tanya

jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru memperhatikan dengan

seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak dengan lafal oral yang

jelas dan memperluas apa yang anak maksud dengan peragaan tiap

detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru memperlihatkan kereta mainan

milik Bernard, dengan sendirinya ternyata anak anak tadi berusaha

menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya, kemudian guru

memberi penjelasan dan bercerita bahwa kereta adalah alat transportasi

darat, mempunyai gerbong yang banyak, mengeluarkan asap ketika

berjalan dan dibawahnya terdapat rel yang terbuat dari besi dan baja. Guru

memperagakan jalannya keretayang diikuti oleh siswa dibelakangnya, dan

kereta itu buatan manusia.
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8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

robot sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh

KE RE TA

Ucapan  Ucapan Ucapan

PROK PROK PROK

Tepuk Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata sapu menjadi menyapu, guru mengajarkan

imbuhan me serta mengajarkan anak bahwa dengan imbuhan tersebut arti

atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Membaca sesungguhnya pada hari itu yang dilakukan guru adalah guru

mengambil buku cerita tentang macam – macam kebutuhan manusia

dimana didalamnya tersebut terdapat topik pembahasan tentang tas ransel.
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Hari /Tanggal :  Senin, 3 September 2012

Kelas :  Persiapan 3 ( Kelas Persiapan Khusus )

Nama Guru : Fahma Elyana Kristyaningsih

Topik Pembahasan : Jaket

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum

perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk mmelatih

otot mulut anak agar tidak kaku dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Guru memperlihatkan gambar hewan Onta, mengajak anak untuk berkata

jelas huruf “ o “ guru mendekati anak satu persatu dan meletakan tangan

kanan anak ke leher guru serta tangan kiri anak ke lehernya sendiri. Hal ini

dilakukan atas dasar agar anak mengetahui getaran suara saat dia bersuara.

Hal ini dilakukan oleh guru dengan berulang-ulang seperti contoh berikut :

o o o o

o o o o

o o o o

b. Guru meminta satu anak untuk menuliskan huruf “ i “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ i “ dengan mengangkat satu tangan dan

meletakanya di atas kepala. Guru mendekati satu persatu anak sambil
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mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta

anak untuk mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan

huruf apa yang diucapkan guru.

c. Guru meminta satu anak untuk menuliskan huruf “ e “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ e “ dengan menekan pipi hingga mulut

terbuka. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan

lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

d. Guru meminta satu anak untuk menuliskan huruf “ a “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ a “ dengan membuka mulut lebar lebar. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

e. Guru meminta satu anak untuk menuliskan huruf “ u “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ u “ dengan menutup mulut sampai keluar

bunyi “ u “ . Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan

dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

f. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ lu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ lu “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas. Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan
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lafal jelas, setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk

mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang

diucapkan guru.

g. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ la “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ la “ dengan menjulurkan lidah sampai ke bibir

bagian atas dan membuka mulut setelah itu. Guru mendekati satu persatu

anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai semuanya guru

meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa yang berani

menuliskan huruf yang diucapkan guru.

h. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wa “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wa “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

i. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ wo “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ wo “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ o “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

j. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ma “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ma “ dengan menutup mulut dengan rapat dan
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membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

k. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ mu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ mu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru

l. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ba “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ba “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas

dan mencontohkan kepada anak menekuk satu telapak tanganya dan

berucap lafal “ ba “ di atas tangan yang bertengkuk tadi, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

m. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ pu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ pu “ dengan menutup mulut dengan rapat dan

membuka mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas.

Guru mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,
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setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

n. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ ta “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ ta “  dan mennggigit lidahkemudian membuka

mulut dengan lebar sampai muncul huruf “ a “ dengan jelas. Guru

mendekati satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas,

setelah selesai semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari

telunjuk, siapa yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

o. Guru meminta satu anak untuk menuliskan lafal “ tu “ , mengajak anak

untuk mengucapkan huruf “ tu “  dan menggigit lidak kemudian membuka

mulut perlahan sampai muncul huruf “ u “ dengan jelas. Guru mendekati

satu persatu anak sambil mengajarkan dengan lafal jelas, setelah selesai

semuanya guru meminta anak untuk mengacungkan jari telunjuk, siapa

yang berani menuliskan huruf yang diucapkan guru.

Dari keseluruhan di atas guru menuliskan sebagai berikut :

a i u e o

la lu wa wo

ma mu ba pu

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan Guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krimsambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :
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nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan
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selamat pagi untuk semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing

masing anak dan meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti

selamat pagi Linda?, selamat pagi Didik? Berikut hingga semua anak

mengalami, kemudian guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan jaket,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan jaket kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan jaket seperti

yang dipercontohkan guru. Pada saat guru menjelaskan kepada anak, guru

memperagakan cara membuka kancing, mengenakan dengan rapi, dan

menutup kancing serta menunjukkan bahwa jaket adalah sesuatu untuk

melindungi tubuh dan membuat tubuh mennjadi hangat ketika kedinginan.

Dalam hal ini yang dilakukan oleh guru adalah benar- benar

memperagakan cara mengenakan jaket.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk jaket yang besar sama persis dengan jaket yang

digunakan anak kemudian menuliskan percakapan di papan tulis

menggunakan tulisan  tegak bersambung. Guru menuliskan menggunakan

format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :
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Meta :  Jaketku baru

Raja :  Aku juga baru, dibelikan Ayah

Meta :  Punyaku ada topinya

Raja : Jaketku ada bulunya

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama.

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Dapat

dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus diucapkan

oleh anak.

Meta :  Jaketku baru

Raja :  Aku juga baru, dibelikan Ayah

Meta :  Punyaku ada topinya

Raja : Jaketku ada bulunya

Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan sapu dan melingkari kata sapu sendiri. Dapat  dicontohkan sebagai

berikut :

Meta :  Jaketku baru

Raja :  Aku juga baru, dibelikan Ayah

Meta :  Punyaku ada topinya
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Raja :  Jaketku ada bulunya

Guru : Lingkarilah                   tulisan mana yang berbunyi jaket ?

  (Guru memperjelas dengan memperagakan bahwa dia adalah jaket)

Guru : Tebali tulisan jaket

(Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan jaket)

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang sapu , secara total guru mengupas tuntas dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan. Sesaat setelah yang lain selesai guru menuliskan kalimat

rumpang seperti contoh dibawah ini kemudian meminta anak untuk

melengkapinya.

s u m i i k
_ _ _ _ _ _ _ _ _

s s
_ _ _ _

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Siapa yang punya  jaket ini ?

  Apakah punya Meta?
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  Apakah punya Raja?

Bagaimana cara mengenakannya?

Apakah dengan begini? atau begini? ( guru memperagakan )

Guru member profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu

mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

Jaket adalah sesuatu untuk melindungi tubuh, yang dikenakan saat kita

kedinginan jadi jaket untuk menghangatkan tubuh kita. Apakah kalian

masih ingat? Pada intinya guru membaca ulang yang telah lalu untuk

membuka memori anak mengingat masa lalu yang telah ia pelajari.

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru
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memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan jaket milik Raja, dengan sendirinya ternyata anak anak

tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,

kemudian guru memberi penjelasan dan bercerita bahwa jaket adalah

sesuatu yang digunakan saat kedinginan untuk menghangatkan tubuh kita

dan menunjukkan bahwa jaket Mita sama fungsinya dengan jaket Raja.

Guru memperagakan cara mengancingkan jaket, mengenakannya dengan

rapi dan membuka kancing.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

robot sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh

JA KET

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk
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9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata jaket menjadi memakai jaket, guru

mengajarkan imbuhan memakai serta mengajarkan anak bahwa dengan

imbuhan tersebut arti atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Membaca sesungguhnya pada hari itu yang dilakukan guru adalah guru

mengambil buku cerita tentang macam – macam kebutuhan manusia

dimana didalamnya tersebut terdapat topik pembahasan tentang jaket,

kemudian guru bercerita dengan menggali kemampuan anak untuk

membaca gambar yang ada.

Hari /Tanggal :  Senin, 27 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 3

Nama Guru : Inik Haniati

Topik Pembahasan : Bekal Roti Milik Hanung

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum
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perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk melatih otot

mulut anak agar tidak kaku, guru menuliskan di papan tulis yang dapat

dicontohkan sebagai berikut :

ma da ja a ba ta la

fa pa ta o mu ru bu

du ru bu u ka ki ku

pa re te e be je le

bi ri si i bi mu di

Setelah yang telah dituliskan selesai, kemudian guru menunjuk satu

persatu tulisan dipapan tulis dan meminta anak untuk mengucapkan lafal

apa yang dia tunjuk. Dilanjutkan dengan membaca semuanya satu persatu

secara bersamaan, kemudian guru menuliskan kembali di depan kata kata

yang harus anak mengerti bahkan menggambarkan sesuatu untuk anak

tebak. Kata kata yang waktu itu di tuliskan oleh guru antara lain :

buku foto bunga

bola meja sepatu

api boneka

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krim, sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem
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nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan

selamat pagi untuk semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing
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masing anak dan meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti

selamat pagi Shelda. Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian

guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan roti,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan roti kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan roti seperti

yang dipercontohkan guru.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan menuliskan roti ke papan tulis menggunakan tulisan tegak

bersambung. Guru menuliskan menggunakan tulisan tegak bersambung

yaitu roti makanan yang enak, warna roti, jumlah roti, dan juga

menjelaskan kepada anak bahwa roti dapat membuat perut kenyang.

Berdasarkan contoh percakapan diatas guru memberikan selalu profokasi

yaitu dengan bertanya kepada anak seperti berikut :

Guru : Roti ini punya siapa ? Apakah punya Ella?

Murid : Bukan ( Anak menggelengkan kepala sambil mengucap dengan

oral kata     bukan )

Guru : Lalu punya siapa? Apakah Bima?
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Murid : Iya ( Mengganggukan kepala sambil mengucapkan dengan oral

bahwa roti itu punya Hanung )

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya, serta mengucapkan kata dengan bantuan guru. Guru membuat

gambar roti serta meminta anak untuk mencoba menirukanya.

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala - gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru :

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak
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dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Sebagai contoh Salah seorang anak

bercerita bahwa dia mempunyai banyak bebek dirumahnya, roti yang dia

maksud adalah roti kepunyaan ayahnya. Guru menanggapi dengan

mengucap roti berbarengan tangan yang dikepak kepakan , serta menyebut

ayah sambil meletakan jari telunjuknya dibawah hidung.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata roti

sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh

RO TI

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)
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Hari /Tanggal :  Selasa, 28 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 3

Nama Guru : Inik Haniati

Topik Pembahasan : Boneka

Tahapan Metode Mathernal Reflektif

1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum

perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk melatih otot

mulut anak agar tidak kaku, guru menuliskan di papan tulis yang dapat

dicontohkan sebagai berikut :

si ka ma a mo ta ku

ba pa ta o mu ru bu

du ru bu u ka ki ku

ta re te e be je le

ni ri si i bi mu be

Setelah yang telah dituliskan selesai, kemudian guru menunjuk satu

persatu tulisan dipapan tulis dan meminta anak untuk mengucapkan lafal

apa yang dia tunjuk. Dilanjutkan dengan membaca semuanya satu persatu

secara bersamaan, kemudian guru menuliskan kembali di depan kata kata
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yang harus anak mengerti bahkan menggambarkan sesuatu untuk anak

tebak. Kata kata yang waktu itu di tuliskan oleh guru antara lain :

mangga rambut buah

jeruk mata bulat

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal

jelas es krim, sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi
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sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga

delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan

selamat pagi untuk semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing

masing anak dan meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti

selamat pagi Shelda. Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian

guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan boneka,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan boneka kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan boneka

seperti yang dipercontohkan guru.

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)
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Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar bentuk boneka yang besar sama persis dengan boneka

yang dimiliki anak kemudian menuliskan percakapan di papan tulis

menggunakan tulisan  tegak bersambung. Guru menuliskan menggunakan

format percakpan antar siswa, contohnya sebagai berikut :

Salsa :  Ini bonekaku, kamu punya boneka?

Cintya :  Bonekaku dicuri orang...

Salsa : Boneka ini aku pinjamkan kamu

Cintya : Terimakasih ya...

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama.

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru.

Dapat dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus

diucapkan oleh anak.

Salsa :  Ini bonekaku, kamu punya boneka?

Cintya :  Bonekaku dicuri orang

Salsa : Boneka ini aku pinjamkan kamu

Cintya : Terimakasih ya...
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Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan boneka dan melingkari kata boneka sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

Salsa :  Ini bonekaku, kamu punya boneka?

Cintya :  Bonekaku dicuri orang...

Salsa : Boneka ini aku pinjamkan kamu

Cintya : Terimakasih ya...

Guru : Lingkarilah  tulisan mana yang berbunyi boneka?

  (Guru memperjelas dengan menunjukkan boneka)

Guru : Tebali tulisan boneka

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan boneka )

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang boneka, secara total guru mengupas tuntas dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan.

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Apakah kalian mempunyai boneka di rumah?
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Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

6. Membaca transisi (membaca reseptif tahap kosa kata)

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan boneka, dengan sendirinya ternyata anak anak tadi

berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,

kemudian guru memberi penjelasan dan bercerita bahwa boneka adalah

mainan yang lucu mempunyai 2 mata, 2 telinga, tangan dan kaki yang

menyerupai dengan bentuk aslinya biasanya boneka digunakan sebagai

anak-anakan oleh anak kecil.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

boneka sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh berikut :
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BO NE KA

Ucapan  Ucapan Ucapan

PROK PROK PROK

Tepuk Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata bermain boneka, guru mengajarkan

imbuhan bermain serta mengajarkan anak bahwa dengan imbuhan tersebut

arti atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)

Hari /Tanggal :  Rabu, 29 Agustus 2012

Kelas :  Persiapan 3

Nama Guru : Inik Haniati

Topik Pembahasan : Nasi

Tahapan Metode Mathernal Reflektif
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1. Prabahasa dilayani dengan pra perdati (pra percakapan dari hati ke hati)

Pra perdati dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada

masing-masing individu , menatap dan memegang dada anak sambil

memperlihatkan media dan mengucapkan dengan oral yang jelas. Sebelum

perdati dimulai guru mengajak anak untuk senam kata  untuk melatih otot

mulut anak agar tidak kaku, guru menuliskan di papan tulis yang dapat

dicontohkan sebagai berikut :

ma da ja a ba ta la

fa pa ta o mu ru bu

du ru bu u ka ki ku

pa re te e be je le

bi ri si I bi mu di

Setelah yang telah dituliskan selesai, kemudian guru menunjuk satu

persatu tulisan dipapan tulis dan meminta anak untuk mengucapkan lafal

apa yang dia tunjuk. Dilanjutkan dengan membaca semuanya satu persatu

secara bersamaan, kemudian guru menuliskan kembali di depan kata kata

yang harus anak mengerti bahkan menggambarkan sesuatu untuk anak

tebak. Kata kata yang waktu itu di tuliskan oleh guru antara lain :

rumah makan minum

susu buah mangga

nasi bubur ayam

Selanjutnya guru mengajak anak melakukan senam mulut yang diawali

dengan guru memperlihatkan gambar es krim, sambil berkata dengan lafal
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jelas es krim, sambil guru menjulurkan lidah keluar sebagai expresi enak

saat makan es krim tersebut. Guru mengajarkan lafal “ nyaem “ di ucapkan

berulang sambil mengacungkan jempol tangannya seperti  contoh berikut :

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

nyaem nyaem nyaem

Mengajak anak senam bibir dengan menggerakan bibir masing masing

berbunyi “ buuuwr “ Hal ini dilakukan guru melatihkan satu persatu anak

dengan menatap mata anak, satu tangan berpegang di dada anak. Meminta

anak meletakan kedua tanganya di pipi, dilakukan dengan berulang seperti

berikut :

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

buuuwr buuuwr buuuwr

Memperlihatkan gambar sapi, sambil berkata “ hemooh “ berikutnya

meminta anak untuk meletakan kedua tangannya masing-masing ke pipi

sambil berkata “ hemooh “ dan dilakukan berulang ulang seperti contoh

berikut :

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

hemooh hemooh hemooh

Setelah semuanya selesai guru mengajak anak senam otak dengan

menggunakan kedua tanganya bermain jari dari hitunggan satu hingga
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delapan, meniup tangan agar anak merasakan nafas yang keluar dari mulut

sehingga anak tahu bahwa akan keluar udara saat dia melakukan

percakapan atau berucap. Sebelum pelajaran dimulai guru mengucapkan

selamat pagi untuk semuanya serta mengucapkan satu persatu pada masing

masing anak dan meminta anak menirukan yang dia ucapkan seperti

selamat pagi Shelda. Berikut hingga semua anak mengalami, kemudian

guru berkata kami mau belajar.

2. Mulai berbahasa dengan perdati (percakapan dari hati ke hati)

Saat proses pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan nasi,

perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu mendekatkan diri

kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi guru, menatap mata anak,

sambil guru mengucapkan nasi kemudian memindahkan tangan anak ke

pipinya sendiri, meminta anak untuk memperhatikan mulut dan menatap

mata guru serta perlahan meminta anak untuk mengucapkan nasi seperti

yang dipercontohkan guru

3. Visualisasi (Refleksi dari apa yang telah dipercakapan dituliskan kembali)

Refleksi dari yang telah dipercakapan atau visualisasi yang dilakukan guru

dengan mengambar sepiring nasi dengan lauk-lauknya kemudian

menuliskan percakapan di papan tulis menggunakan tulisan  tegak

bersambung. Guru menuliskan menggunakan format percakpan antar

siswa, contohnya sebagai berikut :

Tian : Aku membawa bekal nasi putih dan sayur bayam, apa kamu

membawa  bekal?
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Sani :  Aku juga bawa nasi putih dan telur

Caca : Nasiku berwarna merah

Cici :  Nasiku kuning...

Setelah semuanya tertulis, kemudian guru mengajak anak membaca

bersama.

4. Membaca ideovisual (membaca hasil percakapan/ pengalaman hari itu)

Membaca ideovisual  yaitu membaca hasil percakapan atau pengalaman

pada saat proses belajar, pada hari itu guru meminta anak dengan

bergantian untuk membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis

sebelumnya serta mengucapkan kata dengan bantuan guru.

Dapat dicontohkan sebagai berikut guru melingkari kata yang harus

diucapkan oleh anak.

Tian :  Aku membawa bekal nasi putih dan sayur bayam, apa kamu

membawa  bekal?

Sani :  Aku juga bawa nasi putih dan telur

Caca : Nasiku berwarna merah

Cici :  Nasiku kuning...

Selanjutnya guru menghapus lingkaran meminta anak untuk menebalkan

tulisan boneka dan melingkari kata boneka sendiri. Dapat  dicontohkan

sebagai berikut :

Tian : Aku membawa bekal nasi putih dan sayur bayam, apa kamu

membawa  bekal?

Sani :  Aku juga bawa nasi putih dan telur
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Caca : Nasiku berwarna merah

Cici :  Nasiku kuning...

Guru : Lingkarilah  tulisan mana yang berbunyi boneka?

  (Guru memperjelas dengan menunjukkan boneka)

Guru : Tebali tulisan boneka

( Guru memberi contoh cara menebalkan tulisan nasi )

Profokasi guru pada saat menjelaskan topik bahasan yang saat itu guru

membahas tentang nasi, secara total guru mengupas tuntas dengan

memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa yang ingin

disampaikan.

5. Refleksi (latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara labih

mendalam)

Refleksi dalam hal ini adalah mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala – gejala bahasa secara lebih mendalam, seperti yang

dilakukan guru waktu itu adalah sebagai berikut :

Guru : Apakah kalian suka makan nasi dirumah?

  Berapa kali dalam sehari kalian makan?

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk

berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna rungu
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mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga perlu untuk

guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan secara terus

menerus. Dapat dicontohkan sebagai berikut yang dilakukan oleh guru

dalam refleksi bahasa :

Boneka bisa digunakan untuk mainan biasanya dijadikan anak-anakan oleh

anak kecil. Boneka memiliki mata, telinga, tangan, dan kaki selayaknya

manusia. Apakah kalian masih ingat? Pada intinya guru membaca ulang

yang telah lalu untuk membuka memori anak mengingat masa lalu yang

telah ia pelajari.

6. Membaca transisi

7. Perdati melanjutkan informasi (percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya)

Tahap perdati melanjutkan informasi dalam hal ini yang dilakukan guru

yaitu guru melakukan tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru

memperhatikan dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak

dengan lafal oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud

dengan peragaan tiap detailnya. Pada topik pembahasan ini, guru

memperlihatkan boneka, dengan sendirinya ternyata anak anak tadi

berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa tubuhnya,

kemudian guru memberi penjelasan dan bercerita bahwa boneka adalah

mainan yang lucu mempunyai 2 mata, 2 telinga, tangan dan kaki yang
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menyerupai dengan bentuk aslinya biasanya boneka digunakan sebagai

anak-anakan oleh anak kecil.

8. Membaca reseptif tahap structural

Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

boneka sesuai dengan penggalan kata. Seperti contoh berikut ini :

NA SI

Ucapan  Ucapan

PROK PROK

Tepuk Tepuk

9. Percali (percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan)

Percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata bermain boneka, guru mengajarkan

imbuhan bermain serta mengajarkan anak bahwa dengan imbuhan tersebut

arti atau makna kata sudah berbeda.

10. Membaca sesungguhnya (membaca buku paket)
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Kesimpulan dari hal diatas adalah:

a. Pra perdati dalam dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada masing-

masing individu, hal tersebut dilakukan sebelum masuk pada tahap

perdati. Pada kelas persiapan SLB Negeri Semarang untuk anak kelas

persiapan anak tunarungu yang dilakukan oleh guru adalah drengan

memberikan salam, memperkenalkan masing-masing individu agar

anak mengetahui siapa nama dirinya, siapa nama teman-teman yang ada

di kelasnya, nama guru serta apapun yang akan diajarkan oleh guru

diwaktu itu. Guru mengajarkan setiap hal dengan menggunakan bahasa

dari hati menatap dan memegangkan tangan anak pada pipi ataupun

leher dengan tujuan anak akan mengetahui getaran yang dikeluarkan

oleh pita suara dan menunjukan bahwa itulah suara, serta guru

mengucapkan dengan oral yang dan tatapan mata menunjukan

keyakinan.

b. Tahap perdati yang dilakukan oleh guru di kelas persiapan SLB Negeri

Semarang adalah melakukan percakapn kepada anak dngan

membahasakan setiap kata dengan makna dari hati. Saat proses

pembelajaran berlangsung dengan topik pembahasan tertentu guru

mmenyebutkan hal sesuai dengan kata tema atau kata yang akan

disampaikan dengan bahasa oral jelas, peragaan serta menunjukan gjala

bahasa, perdati yang dilakukan guru adalah dengan satu-persatu

mendekatkan diri kepada anak, meletakan tangan anak ke pipi, menatap

mata anak, sambil guru mengucapkan kata yang akan disampaikan
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kemudian memindahkan tangan anak ke pipinya sendiri, meminta anak

untuk memperhatikan mulut dan menatap mata guru serta perlahan

meminta anak untuk mengucapkan kata yang telah diajarkan guru tadi

seperti yang dipercontohkan. Pada saat guru menjelaskan kepada anak,

guru memperagakan cara menggunakan sesuatu sesuai dengan tema

yang sedang dibahas, manfaat, nama dengan jelas, semuanya dilakukan

dengan berbahasa pada anak mengunakan bahasa dari hati ke hati.

c. Visualisasi dalam hal ini adalah merefleksikan dari apa yang telah

dipercakapan guru kemudian guru menuliskannya kembali apa yang

telah disampaikan ke papan tulis. Refleksi dari yang telah dipercakapan

atau visualisasi yang dilakukan guru dengan mengambar bentuk apa

yang  akan disampaikan dengan besar dan  persis dengan  yang aslinya,

kemudian menuliskan percakapan di papan tulis menggunakan tulisan

tegak bersambung, tulisan tegak bersambung digunakan oleh guru hal

tersebut dikarenakan bahwa anak tunarungu sangat mengandalkan

visual sehingga guru lebih banyak menggunakan tulisan dalam

pembelajaran. Tulisan yang digunakan juga berbeda dengan tulisan

yang biasa diajarkan kepada anak normal seumuranya, anak normal

pada umumnya belajar dengan menggunakan huruf terpisah namun

untuk anak tunarungu ini dalam pembelajaranya guru menggunakan

tulisan tegak bersambung. Hal tersebut akan memudahkan anak dalam

mengucapkan kata, maupun suku kata.
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d. Membaca ideovisual dalam hal ini adalah membaca hasil percakapan/

pengalaman hari itu. Membaca ideovisual  yang dilakukan oleh guru

adalah dengan membaca hasil percakapan atau pengalaman pada saat

proses belajar, setiap hari guru meminta anak dengan bergantian untuk

membaca apa yang dituliskan guru di papan tulis sebelumnya, serta

mengucapkan kata dengan bantuan guru. Guru membuat gambar apa

yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan pada hari itu serta

meminta anak untuk mencoba menirukanya. Kemudian berdasarkan

tema yang ada guru menjelaskan dan meneragkanya secara rinci, apa

maksud dari tema tersebut, apakah gunanya, khususnya dalam tahap

audiovisual ini guru mengulas pengalaman masing-,masing anak

dengan mengulas apa yang anak tahu tentang tema yang sedang dibahas

hari itu.

e. Refleksi dalam hal ini adalah latihan untuk memakai gejala-gejala

bahasa secara labih mendala dengan mengungkap pertanyaan serta

latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa secara lebih mendalam,

Guru memberi profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak

untuk berfikir dan mau mengungkapkan apa yang dia tahu.

Merefleksikan bahasa dalam hal ini dilakukan oleh guru dengan

mengembangkan kosa kata yang ingin anak sampaikan, anak tuna

rungu mempunyai kecenderungan membolak balikan kata, sehingga

perlu untuk guru selalu mengulang kosa kata yang ingin disampaikan

secara terus menerus.
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f. Membaca transisi adalah membaca reseptif tahap kosa kata yaitu dalam

hal ini dilakukan oleh guru dengan mengulang bacaan yang telah lalu

namun tak lepas dengan tema yang sedang dibahaskan, seperti guru

membahaskan soal apel, kemudian guru memcoba mengingatkan

kepada anak bahwa pada hari yang lalu penah membahas tentang

pisang yang semua itu adalah jenis buah-buahan.

g. Perdati melanjutkan informasi percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri

tentang apa yang dilihat atau dialaminya. Tahap perdati melanjutkan

informasi dalam hal ini yang dilakukan guru yaitu guru melakukan

tanya jawab terhadap anak, saat anak bercerita guru memperhatikan

dengan seksama kemudian menanggapi pembicaraan anak dengan lafal

oral yang jelas dan memperluas apa yang anak maksud dengan

peragaan tiap detailnya. Ketika sudah masuk pada topik bahasan, guru

memperlihatkan media yang ada, dengan sendirinya ternyata anak anak

tadi berusaha menyampaikan apa yang dia tahu dengan bahasa

tubuhnya, kemudian guru memberi penjelasan dan bercerita tentang apa

yang dia tahu tentang media tersebut. Profokasi guru pada saat

menjelaskan topik bahasan dilakukan secara total guru mengupas

tuntans dengan memakai bahasa oral serta peragaan dalam setiap apa

yang ingin disampaikan. Sesaat setelah yang lain selesai guru

menuliskan kalimat rumpang, dan meminta anak untuk melengkapinya.
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h. Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada

saat guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis,

meminta anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta

mengajarkan anak dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata

sesuai tema dengan penggalan kata

i. Percali adalah percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan dalam hal ini

percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada

hari itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak

konsep bahasa dan tata tulis pada kata yang diajarkan dengan guru

mengajarkan imbuhan me serta mengajarkan anak bahwa dengan

imbuhan tersebut arti atau makna kata sudah berbeda.

j. Membaca sesungguhnya dalam proses pembelajaran setiap harinya di

SLB Negeri 1 Semarang guru tidak selalu menggunakan buku paket

sebagai media pembelajaran yang setiap hari ada, namun buku paket

digunakan pada saat guru membutuhkan media pelengkap untuk

menjelaskan topic bahasan yang dibahaskan. Terkadang ada juga guru

yang memang menyediakan buku untuk saranya bercerita kepada anak

atau berdongeng dengan tema tertentu. Hal ini tidak terjadi setiap

hatinya.

Hasil wawancara dengan orang tua anak:

Hari /Tanggal :  Senin, 3 September 2012

Nama Orang tua : Heristinia
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Nama Anak : Oktavio herba syahputra

Alamat : JL. Menoreh Timur V/39

1. Apakah yang dilakukan saat anak pulang sekolah?

seperti anak pada umumnya, saat sampai dirumah yang akan dilakukan

anak menurut orang tua mereka masih perlu bantuan untuk melakukan

semuanya, dari melepas sepatu, ganti baju, makan siang serta semuanya

masih perlu dipersiapkan karena untuk menyebutkan apa yang hendak

anak minta terkadang anak susah mengungkapkan terhadap orang tua,

begitu pula sebaliknya orang tua terkadang tidak mengerti apa yang

diinginkan oleh anak.

2. Apakah bapak/ibu selalu menemani anak dalam mengerjakan pekerjaan

rumah?

tentu saja, setiap ada pekerjaan rumah selalu anak perlu bantuan karena

terkadang anak lupa akan apa yang sudah dijelaskan disekolah meskipun

baru saja terjadi hari itu.

3. Bagaimana sosialisasi anak pada saat berada dirumah?

sosialisasi anak pada saat dirumah sama saja dengan pada saat anak

disekolah, dia mempunyai teman dirumah meskipun teman yang dirumah

kebanyakan adalah anak yang normal. Pada sosialisasi dirumah terlihat

aktif oleh teman teman bermainya yang lebih mengajak atau mengarahkan

kepadanya hal apa yang akan dilakukan, apa yang akan digunakan untuk

bermain. Mereka sadar akan kekurangan anak saya, dan mereka tidak

membuat suatu halangan untuk bersosialisasi dengan anak saya.
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4. Bagaimana sosialisasi anak saat berada disekolah menurut bapak/ibu?

Menurut saya sosialisasi anak pada saat disekolah, tampak normal dan

berjalan seperti pada umumnya. Namun kalau dibandingkan dengan dia

bermain dengan sesamanya anak normal yang bisa mendengar menurut

saya emosi anak tidak meledak ledak seperti saat dia bermain dengan

teman sebayanya yang sama-sama penyandang tunarungu. Kemungkinan

pada saat anak bermain dengan anak normal, mereka bisa mengajak dan

lebih mengerti apa maunya anak saya, namun pada saat dia bermain

dengan anak yang sama-sama penyandang tunarunggu emosinya lebih

tinggi karena kemungkinan anak-anak itu pemahaman pada pola

bermainya sama saja dengan anak saya, sama-sama mempunyai emosi

yang tinggi, tidak mau mengalah bahkan mainan saja selalu berebut.

5. Bagaimana cara berkomunikasi terhadap anak?

Cara komunikasi terhadap anak yang saya lakukan seperti yang dilakukan

oleh para guru disekolah, saya juga belajar dari para ibu guru, bagaimana

caara mereka pada saat berkomunikasi terhadap anak. Setiap bulan juga

disini selalu ada pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua murid,

menurut saya tujuanya adalah untuk sarana komunikasi kepada orangtua

bagaimana perkembangan anaknya masing-masing dan bagaimana cara

menyikapi atau menindak lanjuti atau melanjutkan tindakan agar tujuan

untuk membelajarkan berbahasa kepada anak tercapai. Dari situlah juga

saya belajar dengan para ibu guru cara untuk membahasakan bahasa agar

anak saya dapat berbicara seperti anak normal pada umumnya.
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6. Apakah terlihat perkembangan anak setelah masuk ke kelas persiapan SLB

Negeri Semarang ini?

Perkembanganya sangat terlihat,  waktu dulu saya hanya binggung karena

tidak tahu bagaimana cara membahasakan apa yang ingin saya ucapkan

kepada anak, namun anak tidak faham apa yang saya maksudkan, dan

setelah sekolah saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan, anak juga

dapat berbahasa dan komunikasi baik dengan sesamanya.

7. Bagaimana perkembangan bahasa anak setelah mengikuti proses

pembelajaran di SLB Negeri Semarang?

Perkembangan bahasa anak setelaj mengikuti proses pembekajaran di

sekolah seperti yang dibilang tadi, perubahan atau perkembanganya sangat

baik saya merasa sangat terbantu.

8. Perkembangan seperti apa yang terlihat pada anak setelah anak mengikuti

proses pembelajaran?

Perkembanganya anak tahu macam-macam hal, anak juga komunikasi

dengan sesamanya lancar, anak lebih bisa memahami apa yang orang lain

katakan dan dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan.

Hasil wawancara dengan orang tua anak:

Hari /Tanggal :  Senin, 7 September 2012

Nama Orang tua : Dyah sekar asriningrum

Nama Anak : Annisa najwa hakim

Alamat : Graha wahid cluster Atlanta No. 29
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1. Apakah yang dilakukan saat anak pulang sekolah?

Saat dirumah yang akan dilakukan anak menurut orang tua mereka masih

perlu bantuan untuk melakukan semuanya, dari awal masuk rumah

semuanya masih perlu bantuan.

2. Apakah bapak/ibu selalu menemani anak dalam mengerjakan pekerjaan

rumah?

Selalu dibantu, setiap ada pekerjaan rumah selalu anak perlu bantuan

karena terkadang anak lupa akan apa yang sudah dijelaskan disekolah

meskipun baru saja terjadi hari itu. Terkadang anak juga malas untuk

mengulang apa yang  sudah dikerjakan disekolah, tentu itu menjadi tugas

orang tua untuk membujuk anak meskipun itu susah.

3. Bagaimana sosialisasi anak pada saat berada dirumah?

Sosialisasi dirumah normal seperti anak pada umumnya, namun kalau saya

perhatikan terkadang orang lebih tidak sabar menghadapi anak saya.

4. Bagaimana sosialisasi anak saat berada disekolah menurut bapak/ibu?

Sosialisasi pada saat anak disekolah kalau menurut saya wajar saja seperti

anak bermain padaumumnya, namun emosinya mungkin lebih banyak

karena masing masing anak itu sama sama kurang dalam memahami diri

individu.

5. Bagaimana cara berkomunikasi terhadap anak?

Cara komunikasi terhadap anak yang saya lakukan seperti yang dilakukan

oleh para guru disekolah, dengan membahasakan berbicara per kata
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dengan memperagakan semuanya, saya belajar dengan para ibu guru cara

untuk membahasakan bahasa agar anak saya dapat berbicara seperti anak

normal pada umumnya.

6. Apakah terlihat perkembangan anak setelah masuk ke kelas persiapan SLB

Negeri Semarang ini?

Sangat terlihat, anak lebih percaya diri jika ia ingin berbicara dengan

orang lain. Anak juga bisa membahasakan apa yang dia inginkan.

7. Bagaimana perkembangan bahasa anak setelah mengikuti proses

pembelajaran di SLB Negeri Semarang?

Perkembangan bahasa anak setelah mengikuti proses pembekajaran di

sekolah, anak lebih tahu banyak hal. Anak lebih bisa membahasakan

semua yang dia inginkan, itu sangat membuat saya lega.

8. Perkembangan seperti apa yang terlihat pada anak setelah anak mengikuti

proses pembelajaran?

Perkembanganya anak tahu macam-macam hal, anak juga komunikasi

dengan sesamanya lancar, anak lebih bisa memahami apa yang orang lain

katakan dan dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan.

4.2.1 Pembelajaran Bahasa di SLB Negeri Semarang

Bagi anak yang kurang dengar, dengan bantuan alat bantu dengar,

pendengarannya dapat mendukung proses pemerolehan bahasa tersebut. Sehingga

pembelajaran bahasa yang sebaiknya dilakukan adalah dengan menggunakan
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metode yang paling bisa diterima anak. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan

oleh salah satu guru anak tunarungu yaitu bu Iin dalam wawancara, yaitu:

“Metode Mathernal Reflektif adalah metode yang mengajarkan
kepada anak menggunakan bahasa ibu, seperti menjelaskan kepada
anak. “oooh iya, kemarin kamu berenang bersama ayah.” apakah
anak tunarunggu akan mengerti  kalau kita berbicara ayah? Tentu
tidak dengan mudah seperti itu. Tetapi dengan metode mathernal
reflektif ini kita berucap ayah dengan mengisyaratkan yaitu
menaruh jari ke bawah hidung. misalnya kita tanya ini siapa?
Ibu…mereka tahu ibu dari mana? dari mimik expresi serta
meletakkan tangan dipipi dan telinga. Anak tahu itu ibu, ada telinga
dan anting-anting. Itu intinya membahasakan anak dengan
menggunakan bahasa ibu itu tadi, jadi disini guru yang akan
menambah kosa kata, mengajarkan expresi serta memperluas dari
satu yang diterangkan tadi. Misalnya menerangkan ayah,
menerangkan ibu, seperti apa ibu itu, dengan membahasakan.”

Bu fahma juga mengatakan bahwa

“MMR itu ya metode dari percakapan. MMR itu kan di ungkapkan
oleh Van Uden. MMR itu ya intinya percakapan. Jadi anak
tunarungu itu kan dianggap seperti bayi. Dia tidak punya bahasa,
karena keterbatasan pendengaran itu, jadi ada bahasa ibu. Dengan
MMR itu anak banyak dapat bahasa, dari percakapan maka guru
atau ibu membahasakan apa yang dilihat anak seperti kata Mama.
Kan kalau kita ngomong dengan anak tunarungu itu sepeerti
ngomong dengan bayi, jadi harus banyak membahasakan supaya
anak dapat memperoleh banyak perbendaharaan kata.”

Selain itu bu nindy juga mengatakan bahwa:

“MMR itu methode mathernal reflektif, disitu ada kata mathernal
artinya itu bahasa ibu dimana metode pembelajaran yang
pembelajaranya menggunakan bahasa ibu untuk anak tunarunggu
yang anak tersebut belum berbahasa. Misalnya anak-anak melihat
gambar ikan, maka anak anak tunarungu hanya akan menunjukan
dengan mengema. heem heem heem, guru akan membahasakan ini
ikan.. iiiikan, lihat ini iiikan, naaah anak belum berbahasa jadi ibu
yang membahasakanya. Seperti anak umur satu tahun melihat
papanya datang, kemudian dia hanya berkata dan mengacungkan
tanganya karena melihat papanya datang. Nah ibu yang
membahasakan, oooh papaaa dataaang, siapa dek? Papa. Semakin
lama anak akan faham seiring jalanya waktu. Jadi anak akan faham
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itu yang namanya papa, ooh datang itu dari luar masuk ke dalam,
nah itu harus diulang diulang diulang terus. Anak belum berbahasa
ibu yang membahasakan.”

4.2.2 Perencanaan Pembelajaran Metode Mathernal Reflektif

SLB Negeri Semarang tidak menggunakan kata perencanaan melainkan

dengan kata program. Pada SLB Negeri Semarang ini program yang dibuat secara

luas yang menyeluruh untuk anak tunarungu. Pada saat wawancara guru di SLB

tersebut mengatakan bahwa program dibuat tiap semester yang disesuaikan

dengan kebutuhan anak. guru yang lain yang juga guru untuk anak tunarungu juga

mengatakan bahwa program untuk masing-masing anak tunarungu ini berbeda

antara anak yang satu dengan anak yang lain. Hal ini juga dijelaskan oleh guru

yang lainya juga bahwa masing-masing anak mempunyai kemampuan dan

keterampilan yang berbeda, sehingga dibutuhkan penanganan atau perlakuan yang

berbeda satu sama lain. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bu Iin salah satu guru

pada anak dengan gangguan tuna rungu:

“bukan rencana tapi program, tidak ada rencana pembelajaran jadi
program kelas persiapan itu gini misalnya dikelas kecil, mengenal
diri sendiri, tahu nama dan bentuknya, kalau dikelas atas, itu tahu
nama, kemudian tulisan, jenis kelamin, artinya perkembanganya
lebih lengkap. Kalau di TK itu ada indikator penyampaian, tetapi
disini lebih perencanaan per semester misalnya dengan semester
ini mengenalkan buah. Mengenalkan buah itu saja masing masing
anak menangkapnya tidak sama, dan guru masing-masing harus
punya data pribadi anak sesuai kemampuanya, dan perlakuan saya
akan berbeda mbak, dengan masing masing anak itu.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa SLB Negeri Semarang

memiliki program perencanaan pembelajaran per semester yang dikembangkan

sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, sehingga perlakuan pada



222

masing-masing anak juga akan berbeda. Program pembelajaran dibuat dengan

tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari. Tema selalu

berganti tiap minggu, hal ini juga dijelaskan oleh bu Iin dalam wawancara yang

peneliti lakukan.

“untuk pergantian tema setiap satu minggu mbak, tetapi kita lebih
untuk mencapai penyampaian jadi setiap hari anak akan belajar
apa yang membuat dia tertarik, seperti tadi ada beberapa anak
membawa benda, saya menerangkan sesuatu dengan sesuatu yang
dianggap menarik oleh anak, dilihat saja matanya mbak. kita tahu
mana yang menarik untuk anak. Jadi kita yang akan membawa
anak untuk memperkaya bahasanya dngan mengulang ulang ulang
yang sudah tahu. Misalnya dikelas besar ya, saya membahas uang,
saya membahas uang seribu nilai mata uang, anak belum sampai
menggetahui mata uang. Jadi ada yang saya tambahkan dari tema
itu.”

RPP sebenarnya hal yang sangat penting dipersiapkan dalam

pembelajaran. namun di SLB Negeri Semarang ini belum menggunakan RPP

dalam pembelajarannya. Seperti yang dikatakan bu nindy bahwa:

“Pada dasarnya, jujur jujuran aja ya mbak, temen-temen
ditunarunggu ini tidak membuat RPP. Jadi pembelajaran yang
terjadi adalah secara spontanitas. Mbak tahu sendiri kita
menggunakan MMR, yang anak suka itu ya yang kita bahas hari
itu. Kita kan tidak bisa memaksa anak untuk belajar ini. Itu belum
tentu anak suka dan namanya jadi tidak alamiah. ditahapan MMR
ada yang namanya perdati, percakapan dari hati ke hati. kowe
kudu gelem tak sinauni iki. Ini jadi tidak alamiah kan, jadi tidak
bisa kita rencanakan. Kemudian kita tidak ada RPP, tapi setelah
pembelajaran kita ada laporannya. Itu berguna untuk syarat
administrasi atau pengawasan atau juga berguna untuk kita
sendiri. Misalnya tes, apa saja yang sudah diajarkan. Tapi kita
mengacunya pada kurikulum umum yang kita modifikasi
kemudian, walaupun anak-anak itu belajar dengan spontanitas,
dalam satu semester itu kita punya target. Misalnya anak sudah
mengguasai berapa kosakata, seperti alat transportasi kita
menggambil contoh 5 saja dulu seperi mobil, sepeda, kereta api,
pesawat, bus. Naah itu saja untuk penerimaan anaknya itu sendiri
pasti berbeda karena masing-masing. Anak itu mempunyai
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kemampuan yang berbeda. Kemudian hewan, kita kenalkan anak
itu dengan hewan yang sekiranya dia tahu dan sering dia lihat,
yang umum-umum saja anggota tubuh, buah juga sama saja.
Kalau warna memang sudah kita kenalkan warna sejak awal, tidak
hanya merah kuning hijau. Untuk targetnya itu ya cuma seperti
itu, tapi kan dengan hukum penyampaianya dalam suatu gambar
kan pasti macam-macam warna, meskipun dalam akhir semester
penyampaian kita adalah hanya merah kuning hijau tersebut.”

Hal itu juga dikatakan oleh Bu fahma yaitu:

“terus terang saja ya mbak, kalau untuk RPP untuk anak
tunarungu itu kami tidak menggunakan. Karena untuk anak
tunarungu itu direncanakan itu tidak bisa. Kalau menggunakan
MMR itu kan bahannya dari anak, kita membahasakan apa yang
ingin diucapka anak. MMR kan bahasa ibu, missal tadi erin
membawa mainan, jadi kita kan tidak merencanakan dari rumah
kalau kita ingin membelajarkan itu. Tadikan tadi erin membawa
mainan, jadi kita menyampaikan materi dengan tema atau hal
tersebut yang dibawa atau dialami anak. paling nanti saya Cuma
membuat laporan atau menulis jurnal tentang apa yang
disampaikan apa yang diajarkan pada anak di hari itu. Jadi kita
tidak membuat RPP. Mungkin untuk kelas besar selain kelas
persiapan mungkin ada. Tapi kalau anak tunarungu di kelas
persiapan kan ditekankan pada bahasanya. Karena tugas kita
disini adalah untuk memperbanyak kosa kata dan untuk
memambah perbendaharaan kata anak. karena anak butuh proses
dalam belajar berbahasa.”

Pembelajaran pada anak tunarungu disesuaikan dengan usia dan juga

kemampuan anak, jadi sebelum anak masuk sekolah, sebelumnya dilihat dulu

kemampuan masing-masing anak dulu. Hal ini dijelaskan juga oleh bu fahma

bahwa:

“pertama dilakukan assesmen mbk, untuk anak yang umurnya
masih kecil itu usia PAUD 2-3 tahun masuk ke kelas TLO,
kemudian sesuai umur juga ada, tetapi juga masih memperhatikan
kemampuan anak. kalau untuk anak usia 6 tahun yang baru masuk
itu kan tidak mungkin dimasukkan ke kelas TLO, jadi masuk
kekelas persiapan. Karena kan kasihan anak kalau terlalu lama di
kelas persiapan.”
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Selain itu bu Nindy juga mengatakan bahwa:

“Naaah begini, sebelum mereka masuk disini ada yang namanya
assessment, itu dilihat dari motoriknya, desiblenya berapa,
semuanya kita lihat. Itu yang menentukan dimana anak itu bisa
kita tempatkan. Kan kita lihat, ooh ini anak kok sudah bagus,
eeem akademisnya, jadi langsung masuk ke kelas persiapan
bawah, langsung masuk ke kelas dasar satu. Yang baru mau
masuk itu selalu kita assessment kayak observasi.”

Selain itu bu Sulis juga mengatakan bahwa pengelompokan kelas

berdasarkan keterlambatan anak.

“Digolongkan berdasarkan keterlambatanya, namun pada
dasarnya dikelompokan berdasarkan umur. Untuk yang kelas
TLO itu anak umur 4 tahun kebawah, untuk kelas  persiapan 1
usia 5-6 tahun, dan persiapan 3 itu anak anak hampir sama dengan
anak kelas persiapan 2 tetapi banyak anak yang mengalami
keterlambatan. Jadi penggolonganya gini..jadi ada anak usia 3-5
tahun tanda kutip anak tersebut belum sekolah akan diakselerasi
sesuai dengan umur dan kemampuanya. Seperti contoh murid
saya tadi fahma, dia itu dulu pernah masuk ke kelas TLO.
Sekarang berada dikelas persiapan 3 ini sedangkan teman
temanya berada di kelas khusus, karena kemampuanya. Kalau dia
berada dikelas khusus maka dia akan terlihat menonjol sendiri.
Ada juga dikelas khusus tersebut digolongkan menjadi kelas dasar
1. Itu ada anak yang sudah lama sekolah tapi benar-benar
terhambat perkembanganya itu umurnya dia harusnya SD.
Mengelompokanya seperti itu tidak mudah, harus memahami satu
satu anak.ada lagi. Dalam sebuah kelompok juga ada satu anak
yang maaf anak tersebut mempunyai beberapa kekurangan.seperti
dikelas ini, saya punya dua seperti yang dila itu sebenarnya
umurnya belum masuk ke kelas tinggi, namun kemampuanya
sudah baik. Tapi secara kelompok lebih baik disini daripada
dikelas sana.”

4.2.3 Pelaksanaan Pembelajaran Metode Mathernal Reflektif

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi

dapat dijelaskan bahwa dalam  metode mathernal reflektif yang diterapkan di SLB

Negeri Semarang ini mempunyai tahapan yang harus dicapai pada pembelajaran
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bahasa pada anak tunarungu. Antara lain Melakukan aktifitas percakapan dari hati

ke hati (perdati), Melakukan ideo-visual (membaca dan menulis), dan

mengadakan refleksi atas bahasa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh

bu Iin dalam wawancara:

“Bukan aspek mbak, tapi target. jadi awalnya begini, MMR itu
awalnya adalah percakapan, yang ditulis dalam visualisasi
percakapan yang sudah diucap yang sudah dikenal anak saya
masukan kedalam jaring kata hubunganya dengan sintaksis yaitu
penyampaian kosa kata. Kemudian setelah percakapan ada yang
namanya deposit, deposit itu bacaan. Jadi bacaan ini untuk kelas
kecil diambil dari seperti inilah dengan benda nyata yang ada.
tetapi untuk kelas besar, deposit diambil dari buku paket.
Misalnya ada bacaan temanya capung, kemudian capung mati.,
iiiiiih  kasihaaaan, sebenarnya kata ih kasihan itu pada anak
tunarungu dijelaskan dengan expresi mimic wajah iiiiih
kasihan…dengan peragaan tangan didada atau sebagainya. seperti
lagi, “aduh” expresi aduh diajarkan dengan expresi yang sesuai.
nanti anak akan mengenal bermacam macam prakmatis, kemudian
diterangkan pada penerapan. Dalam penerapan itu ada gramer,
ada refleksi, itu adalah evaluasi, seperti siapa yang membawa
capung? apa capung? berapa capung? dimana capung? kemudian
ada juga buku gambar, buku gambar itu menyesuaikan tema.
temanya capung ya gambarnya capung, mewarnai capung, kolase
capung. itu adalah keterampilanya pergantian temanya itu sendiri
sekitar satu minggu.”

Bu nindy mengatakan bahwa :

“Kalau untuk  kelas persiapan disini mbak sudah menggunakan
MMR, dan untuk kelas lainya juga kita sudah seragam untuk
menggunaakan MMR ini,sampai saat ini sudah terlaksana dengan
baik…dan malah justru sudah ada yang menggunakanya dengan
MMR plus…jadi tidak hanya gitu gitu saja mbak.kalau dikelasnya
bu in kita ada jaring kata…gitu to mbak. Kalau
visualisasi…deposit itu merupakan tahapan dari mmr.memang
tahapanya perdati, visualisasi menyusun deposit atau ideofisual,
yang terakhir adalah membaca atau refleksi.”
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Seperti apa yang telah dikatakan oleh Van Uden dalam Bunawan (2000)

bahwa langkah pembelajaran dengan Metode Mathernal Reflektif secara garis

besar terbagi menjadi 4 fase, yaitu:

4.2.3.1 Melakukan PERDATI (percakapan dari hati ke hati)

Perlakuan pada anak tunarungu berbeda dari satu individu dengan

individu lain. Sehingga guru harus mampu menguasai anak dengan memahami

karakteristik masing-masing anak didiknya. Seperti apa yang dikatakan oleh bu

Iin dalam wawancara:

“Ya seperti tadi, memahami karakternya, lihat saja murid yang
besar tadi, dia menyerang lebih aktif dari yang lainya, itu dia
beranggapan tidak ada yang lebih dari dia., inilah aku pikir nya.
Jadi akunya tidak bisa lunak. Tidak mungin dia akan mendapatkan
perlakuan lunakku thoo, guru harus tegas mbak. Seperti lagi, ada
yang cenderung wadul, yang pastinya adalah saya harus melihat ya
dengan memahami karakternya, dan yang penting itu anaknya
menjadi faham.”

Bu nindy juga menambahkan bahwa:

“Kalau mereka sudah tahu apa yang saya ucapkan maka mereka
akan langsung menjawabnya mbak. Tapi kalau belom, mereka
akan menggumam sendiri. Paling mereka akan merespon profokasi
dari kita menggunakan gesture, makanya  guru harus tangkap,
tanggap, dan peran ganda kalu bahasanya. Membahasakan artinya
guru yang membahasakan mbak.”

Dapat dilihat bahwa dalam MMR khususnya perdati ini guru harus benar-

benar mampu memahami anak dan sangat mengutamakan dalam membahasakan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa pembelajaran di SLB Negeri

Semarang memang mengutamakan kebutuhan dan karakteristik anak supaya anak

paham berbahasa dengan materi yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian
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akan terlihat mana anak yang membutuhkan perhatian secara khusus. Setiap

siswa/ anak tunarungu diharapkan dapat berbahasa dengan baik melalui kelas

persiapan dengan metode mathernal reflektif.

4.2.3.2 Melakukan idiovisual (pembelajaran membaca dan menulis)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atau pemahaman

anak terhadap arti kata-kata yang digunakan dalam percakapan, atau kosa kata

baru yang muncul dalam percakapan.

Pada saat pembelajaran guru berbicara dan juga menulis apa yang

diucapkan. Tulisan yang digunakan untuk mengenalkan bahasa pada anak tuna

rungu biasanya menggunakan tulisan tegak bersambung. Tulisan tegak

bersambung dirasa sangat efektif untuk pembelajaran pada anak tunarungu.

Seperti apa yang dikatakan bu Iin dalam wawancara bahwa:

“Karena ini mbak. kita berfikir suatu global,dan satu kesatuan.
Kalau kita berkata BOLA ya kita langsung akan berkata BOLA,
kalau misalnya tak pecah nanti bunyinya akan menjadi  BO O O
LA. Misalnya ada huruf BA anak menyebut dari BA itu adalah
BAJU. Tidak menyebut BA A AJU. Karena sistemnya adalah
menyatukan, jadi persuku kata anak mengingat tulisan itu tulisan
apa. Tidak dengan belajar huruf dahulu. Dikelas kecil anak baru
tahu kata persuku katanya. kalau dikelas besar sudah tahu
kalimat tanya. Anak-anak belajar kata itu gini. misalnya ada
kartu BOLA…ini  apa dek? BOLA… tidak dengan B O L A
makanya saya garis bawah lengkung itu tandanya dibaca satu.”

Tulisan yang ditunjukkan anak tunarungu menggunakan tulisan latin atau

tegak bersambung seperti yang dikatakan oleh bu nindy yaitu:

“Itu dari segi kepraktisan dan dari segi pemanfaatan…anak anak
yang menulis latin dengan otomatis dia akan bisa menulis tegak
bersambung atau gedrik. Kemudian dari segi kemanfaatan anak-
anak tunarungu itu payah dengan indra keseimbanganya,
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kemudian untuk itu kita latihkan saja. Salah satunya dengan
melatihkan motorik, nah dengan tulisan lati itu melatih motorik
juga. Itu juga akan lebih cepat dalam menulis gedrig kan kita
juga alon-alon dalam melatih  motorik anak. Kemudian dengan
tulisan latin ini merupakan satu kesatuan, misalnya tulisan APEL
dengan satu ucapan akan menjadi APPEL. Tapi kalau dengan
menggunakan tulisan gedrig anak anak akan membaca dengan
terenggah enggah A P E L tulisanya akan terpisah-pisah kan, dari
segi ucapan akan menjadi satu juga, satu arti dan satu makna
APEL. Dan lengkungan itu kita namakan fase.makanya kenapa
saat menulis itu dengan menggunakan garis lengkungan.”

Selain dengan tulisan latin atau tegak bersambung, guru juga

menggunakan tepuk dalam pembelajaran hal tersebut dikatakan oleh bu iin yaitu

sebagai berikut.

“oh, gini mbak, misalnya dengan kita berkata SEPATU nah
dengan tepuk itu menjadi penggalan, menjadi SE PA TU per
penggalan satu tepuk. anak kan susah ya ngomong
SEPATU…ada misalnya lagi BOLA dengan tepuk BO
LA…akan lebih mudah mbak, karena anak belajar irama”

Bu fahma juga mengatakan bahwa:

“jadi tepuk itu juga perlu ya, untuk intonasinya, untuk
pembelajaran bahasa pada anak tunarungu. Missal mengucapkan
MA TA. Maka tiap suku kata yang diucapkan diiringi dengan
tepuk supaya anak tepat dalam membaca dan mengucapkannya.”

Kemampuan motorik juga dapat dikembangkan pada pembelelajaran

bahasa dengan metode MMR. Bu Iin juga mendukung teori tersubut, dalam

wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Motorik anak tunarungu cukup bagus mbak, kayak menari,
menggambar, menulis, yang ini tadi mbak hanif, itu juara nasional
gambar dan cara mewarnainya bagus sekali mbak. Imajinasinya
tinggi sekali. Misalnya menggambar orang sedang merokok, dia
bisa menggambar dengan posisi lain. Kalau yang dia lihat itu
posisi orang duduk, dia bisa menggambar dengan posisi tidur atau
berdiri mbak. Bagus sekali gambarnya itu mbak. Artinya
talentanya dia memang begitu. Itu dikelas besar diatas, anak itu
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membuat keterampilan dari Koran mbak, aduuh mungkin kalau
yang orang normal saja itu kurang telaten mbak, itu dilinting
linting kecil sekali seperti itu, telaten sekali anak-anak itu. Ada
juga anak tunarunggu yang bekerja dimarketing, tapi itu satu dari
beberapa. Itu karena dulu kita itu pernah mendengar mbak, ada
juga anak disini yang kehilangan dengar jadi dulu dia sempat
mendengar, kemudian makin lama daya dengarnya itu berkurang
dan berkurang sehingga dia tidak mendengar. Tetapi, rata-rata
disini anak itu menggalami tunarungu sejak kecil, mbaknya itu
yang masih muda hati-hati. Karena tunarunggu itu rata-rata bukan
karena keturunan. Tetapi dari ibu, seperti ibunya terkena dabak itu
mbak, disini ada murid itu tuna runggunya dulu karena ibunya
terkena campak pada saat usia kehamilanya 7 bulan mbak.”

4.2.3.3 Mengadakan Refleksi bahasa

Menuntun anak  agar dapat mengadakan refleksi atas bahasa yang sudah

mereka miliki sehingga dapat menemukan sendiri aturan bahasa. Karena tidak

dibenarkan bila anak tunarungu diberi latihan untuk menyusun kalimat serta

bentuk bahasa lainnya berdasarkan suatu contoh yang belum ditemukannya

sendiri melalui berbagai contoh pengalaman berbahasa. Hal ini di ungkapkan juga

oleh ibu Iin pada wawancara:

“Gini mbak, jadi ada kemampuan sintetik, kemampuan sintetik itu
artinya kosa kata itu penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari
hari seperti terimakasih, silahkan duduk, yang kayak tadi
prakhmatis, waaaaw bagus sekali, lalu heeeem enaaak, itu
penggunaan bahasa yang dalam bentuk peragaan juga, itu sintatis,
prakhmatis, dan bertata bahasa yang baik dan benar seperti
contohnya guru mengucap dan berkata “membawa bulan” itu tidak
mungkin, tetapi akan dijelaskan dengan “oooh hani membawa
bulan” karena kecenderungan anak tunarungu itu adalah membolak
balikan kata. Misalnya  berkata saya besok pagi tidak berangkat,
yang dia ucapkan adalah pagi besok tidak berangkat, itu tadi
kesulitan anak dalam merangkai kata karena kekurangan
bahasanya. Kencenderunganya anak-anak itu malas. Kalau tidak
dilatih terus akan sangat kurang kosa kata mereka.”
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Menururt wawancara dengan Bu Upik salah satu guru anak tunarungu di

SLB Negeri Semarang, bahwa Materi dalam pembelajaran refleksi tata bahasa ini

juga biasanya didapat dari percakapan dan deposit atau bank kata yang sudah

dilakukan sebelumnya. Semua ungkapan dalam percakapan dilaksanakan secara

spontan, bebas dan murni berasal dari dalam diri anak. apa yang diucapkan anak

sesuai dengan keinginan anak, jadi disini guru hanya sebagai fasilitator untuk

membantu anak membahasakan apa yang ada di pikiran anak. anak berperan lebih

aktif dalam pembelajaran dengan MMR, karena dalam proses pembelajaran anak

dituntut untuk dapat mengungkapkan perasaannya dan mengeluarkan pendapat.

4.2.4 Evaluasi Pembelajaaran Metode Mathernal Reflektif

Evaluasi atau penilaian dilakukan oleh masing-masing guru yang mengajar

dimasing-masing kelas. Seperti yang telah dikatakan bu nindy bahwa:

“evaluasi ada tiap tengah semester kita adakan mid dan ujian semester
kalau naik kelas ada ujian kenaikan kelas…ada juga namanya
perenting…itu adalah pertemuan antara guru dan orang tua murid ,kan
yang sekolah gak Cuma anaknya mbak…orang tua juga kan
mendampingi too..kita sampaikan tiap bulanya kita sampaikan oleh
orang tua. Dengan alat ukur yang digunakan ya tadi itu mbak hasil
pekerjaan rumah,hasil individu,kemudian ad hasil ujian.kaya gitu gitu
itu sih mbak.”

Setiap evaluasi pasti ada penilaian yang dilakukan guru. Penilaian pada

anak-anak tunarungu berbeda sehingga ada penanganan berbeda juga pada setiap

anak. bu nindy juga menyebutkan bahwa:

“penilaiannya nanti bergantung dengan masing-masing guru
kelas. Itu ya mbak ada anak yang umur 4 tahun belum bagus, nah
itu nanti kita golongkan “petani” bahasa gampangnya kita petani
mbak diobservasi dan dirundingkan dengan guru lain. Bagaimana
kondisi dan perkembangan masing-masing anak itu. Nah disitu
apakah anak itu kita masukan dalam kelas khusus ataukah kita
akan masukan ke kelas yang semua anaknya perkembanganya itu
bagus. Ada yang disini kelas khusus itu, kan anak-anak disana
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belum bersekolah, disitu anaknya memang banyak yang belum
bisa apa-apa. Ada yang umur 6 tahun dia belum bisa menulis,
dan juga kepekaanya untuk berbahasanya kan juga belum.
Makanya mereka dijadikan satu dikelas khusus. Dan dikelas
khusus itu ada program pengejaran mbak, anak-anak itu belum
mampu, tapi mereka sudah terlambat, makanya kita punya
program khusus untuk tambahan jam pembelajaran. Hal itu
supaya mereka setara dengan anak yang seusianya.”

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Ya pastinya kita tetap ada mid semester itu sebagai evaluasi
selain tugas rumah. Walaupun kita kelasnya klasikal tapi tugas
mereka tetap  individual. Itu artinya ada anak yang pada tahap
persiapan satu ini masih menebalkan tapi ada juga yang sudah
dapat menuliskan,untuk PR itu katanya membebani tapi kita
tidak seperti itu…kita adalah anak khusus yang ada intinya
harapan kita anak anak kita akan sama dengan anak umum yang
setara dengan usianya,ini kan khususnya adalah ke bahasa
anaknya…makanya bagaimana cara kita supaya menyetarakan
dia dengan anak umum yang seumurnya.mencuri start ibarat
kata,kalau anak umum umur 6 tahun mereka sudah punya bahasa
ngerti sakit iku yoo ngono kui sakit,ngerti bapakku kii yoo iku
bapakku, ibu. Mereka sudah punya bahasa tetapi kalau anak yang
6 tahun di kelas tunarungu itu kita benar benar harus mengulang
ulang sakit  iku piye too. Kita kejarkan dari sekarang, dengan
metode yang benar selama 2 tahun. Untuk anak tunarunggu  usia
12 tahun itu baru punya bahasa. Nanti lebih jelasnya ke bu Sulis
mungkin beliau untuk teorinya lebih tahu. Makanya kalau untuk
anak normalnya adalah umur 6 tahun sudah punya bahasa tapi
untuk anak tunarungu umur 12 tahun baru punya bahasa. Karena
anak tunarungu harus 1000x mendengar, dan 100x mengucapkan
untuk faham. Makanya kita ulang-ulang terus yang namanya ita
mencuri start itu tadi. Kita benar-benar kejarkan bahasanya
karena bahasa itu kan jendela pengetahuan kan.”

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.2 Pembelajaran bahasa anak tunarungu

Pembelajaran bahasa di SLB Negeri Semarang untuk anak tunarungu juga

diorientasikan pada beberapa aspek pengajaran bahasa yang meliputi aspek bahasa
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yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini terlihat pada observasi

bahwa pembelajaran di kelas persiapan untuk anak tunarungu adalah berporos

pada percakapan antara guru dan anak, ataupun guru dan teman sebayanya. Van

Uden (1971) dalam Lani Bunawan dan Cecilia Susila Yuwati (2000 : 21)

berpendapat bahwa “sebagai akibatnya anak tidak saja tunarungu melainkan

tunabahasa”. Selanjutnya Greg Leigh (1994) dalam Edja Sadjaah (2003: 2)

mengemukakan bahwa “anak tuli pada umumnya menderita ketidakmampuan

berkomunikasi lisan (bicara) akan membawa dampak utama yaitu terhambatnya

perkembangan kemampuan berbahasa”. Para ahli berpendapat bahwa sebagai

akibat kehilangan pendengaran sedemikian rupa anak menjadi tunarungu atau

menderita ketulian yang akhirnya membawa akibat pada kehidupan dirinya.

Akibatnya adalah selain sukar berbahasa dan berbicara untuk kepentingan

kehidupan dan juga terhadap perolehan pengetahuan yang lebih luas. Sehingga

penting bagi anak tunarungu untuk dapat diajarkan bahasa terlebih dahulu

sebelum membelajarkan materi pengetahuan umum yang tingkatannya lebih

tinggi.

Dari wawancara di atas diketahui bahwa anak tuna rungu di SLB Negeri

Semarang juga diajarkan tata bahasa berupa semantic, dan pragmatis. Menurut

Leutke –Stahlman  dan Luckner dalam Bunawan (2007:34)  Fungsi bahasa atau

pragmatis berkaitan dengan situasi dimana lambang bahasa berfungsi sebagai

tindak komunikasi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa atau

keterampilan berbahasa adalah tujuan mengapa bahasa itu digunakan. Isi bahasa

dapat diartikan sebagai makna atau semantic yang dikandung dalam suatu
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ungkapan. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa isi adalah apa yang

dipercakapkan seseorang yang sedang berkomunikasi. Sedangkan bentuk dapat

diartikan sebagai struktur bahasa meliputi aturan tata bentukan, tata kalimat, dan

tata bunyi. Bila seseorang menguasai ketiga aspek tersebut, mereka masih

memerlukan media atau cara untuk berkomunikasi. Seperti diketahui cara lazim

untuk berkomunikasi adalah melalui bahasa lisan atau bicara.

Kebanyakan anak tunarungu ketika pertama masuk sekolah belum bisa

diajak berkomunikasi secara verbal. Mereka biasanya melakukan komunikasi

dengan orang lain dengan menggunakan bahasa isyarat sederhana. Sehingga dapat

dikatakan bahwa pada sebagian besar kasus anak tunarungu baru belajar

memperoleh bahasa ketika anak masuk sekolah. Untuk itu tugas utama guru dan

sekolah adalah membantu anak tunarungu memperoleh bahasa sehingga anak

mimiliki kecakapan bahasa untuk belajar bidang studi lain, berinteraksi dengan

teman sebaya dan orang-orang disekitarnya. Begitu juga pada SLB Negeri

Semarang yang selalu berusaha untuk membantu siswa-siswinya untuk

berkembang. Khususnya pada anak tuna rungu, yaitu terdapat kelas persiapan

untuk anak tuna rungu dengan metode pembelajaran MMR.

Guru SLB Negeri Semarang di kelas persiapan untuk anak tunarungu

membelajarkan bahasa dengan cara berbicara pada anak dengan harapan anak

dapat mengerti dan meniru ucapan guru dan kemudian dapat merefleksikan dalam

bentuk tulisan untuk dapat dibaca dan dikomunikasikan. Walaupun anak tidak

mengerti, namun guru harus tetap berusaha berkomunikasi dengan anak supaya
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anak terbiasa dengan kata atau ungkapan guru dalam berkomunikasi. Sehingga

anak juga akan belajar mengungkapkan apa yang mereka pikirkan.

Pembelajaran bahasa pada anak tunarungu di SLB Negeri Semarang

dengan menggunakan metode mathernal reflektif yaitu. Metode Mathernal

Reflektif ini merupakan metode satu-satunya yang digunakan oleh guru di SLB

Negeri Semarang untuk anak tunarungu. Metode ini digunakan dari kelas kecil

hingga kelas besar, hingga anak benar-benar paham untuk berkomunikasi dengan

orang lain. Menurut Sunarto (2005 : 21) bahwa Metode Mathernal Reflektif adalah

suatu pembelajaran yang mengikuti bagaimana anak mendengar sampai

menguasai bahasa ibu, bertitik tolak pada bahasa dan kebutuhan komunikasi anak

dan bukan pada program aturan bahasa yang perlu diajarkan atau di drill

menyajikan bahasa sewajar mungkin kepada anak baik secara ekspesif dan

reflektif, menuntut agar anak yang reflektif segala permasahan bahasanya.

Bu Iin salah satu guru di SLB Negeri Semarang yang khusus menangani

anak tunarungu mengatakan bahwa Metode mathernal reflektif merupakan

metode yang paling baik untuk anak tunarungu hal ini juga seperti yang dikatakan

oleh Rustandi (2005), bahwa Metode mathernal reflektif merupakan metode yang

saat ini dipandang paling cocok untuk mengembangkan anak tunarungu dalam

berbahasa, karena Metode Mathernal Reflektif mempunyai ciri situasional,

spontan, actual dengan bahan pembelajaran sangat berpihak kepada anak.

Sehingga anak merasa betah, nyaman, dan senang dalam bermain untuk

memperoleh keterampilan berbahasa. Metode mathernal reflektif berporos pada

perkembangan berbahasa melalui percakapan yang reflektif. Semakin sering dan
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efektif dalam melakukan percakapan, maka semakin kaya kosa kata dan semakin

luas pengetahuan anak.

Menurut Bu Sulis guru anak tunarungu di SLB Negeri Semarang, MMR

mempunyai kelebihan yaitu anak-anak akan lebih mandiri dan percaya diri

dibanding dengan metode drill. Beliau mengatakan seperti itu karena menurut

beliau dengan MMR atau percakapan dari satu kata bisa membuahkan kata yang

lain. Sehingga anak bebas mengembangkan kata yang mereka ketahui. Karena

dalam MMR ini guru hanya sebagai fasilitator dalam percakapan anak dengan

guru, anak dengan temannya. Jika dengan metode drill, anak hanya belajar satu

kata untuk diucapkan, dan ditulis.

Walaupun menggunakan MMR, bahasa tubuh  atau gesture tetap

digunakan dalam pembelajaran pada anak tunarungu di SLB Negeri Semarang.

Gesture tubuh juga diperlukan khususnya pada anak usia PAUD. Karena menurut

bu Fahma anak usia PAUD belum bisa membaca tulisan dan masih kurang

memahami gerak bibir, sehingga mereka menggunakan bahasa alami yaitu gerak

tubuh atau gesture. Anak belajar berbahasa lisan dengan cara membaca bibir dan

membaca gerak tubuh untuk merespon lawan bicara.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran untuk anak tuna

rungu hanya berpusat pada proses percakapan seperti yang dilakukan seorang ibu

dengan anak bayinya yang masih belum mampu berbicara atau mengungkapkan

apa yang dia rasa dengan bahasa.

Pada dasarnya pembelajaran untuk anak normal usia TK biasanya masih

diorientasikan dengan bermain, namun berbeda dengan anak tunarungu. Bahwa
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pembelajaran ditekankan pada aspek berbahasa, yaitu menulis, membaca,

menyimak dan berbicara.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa pada SLB Negeri

Semarang menggunakan MMR dalam proses pembelajaran bahasa. MMR yang

diterapkan di SLB Negeri Semarang adalah berpusat pada percakapan dengan

anak. Percakapan ini merupakan inti dari setiap pembelajaran dan aktifitas anak

tunarungu dan guru di sekolah. Guru selalu membahasakan setiap kejadian atau

peristiwa apa yang dialami anak. Sehingga anak dapat memperoleh pengatahuan

bahasa dengan percakapan tersebut, dan anak juga diajak untuk dapat

mengucapkan atau membahasakan kejadian yang telah mereka alami. Hal ini

dilakukan seperti ketika seorang ibu yang sedang berbicara dengan anak bayinya

yang belum mengerti bahasa, namun ibu selalu berusaha untuk dapat

berkomunikasi dengan anak hingga anak benar-benar paham dengan apa yang

diungkapkan ibu.

Pada anak usia TK atau sebelum masuk SD, materi yang diberikan pada

anak tuna rungu adalah bukan pengetahuan umum seperti anak normal pada

umumnya. SLB Negeri Semarang lebih menekankan pada penguasaaan bahasa

dan perbendaharaan kata pada anak tunarungu yang berusia TK. Hal ini

dimaksudkan untuk dapat membantu anak dalam berkomunikasi dengan orang

lain. Supaya pada kelas selanjutnya anak lebih mudah menangkap informasi

karena anak sudah dapat berbahasa atau sudah dapat berkomunikasi dengan orang

lain.
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Leigh mengemukakan bahwa masalah utama kaum tunarungu bukan

terletak pada tidak dikuasainya suatu sarana komunikasi lisan, melainkan akibat

hal tersebut terhadap perkembangan kemampuan berbahasanya secara

keseluruhan yaitu mereka tidak atau kurang mampu dalam memahami

lambang/kode atau ”nama” yang digunakan lingkungan guna mewakili benda-

benda, peristiwa kegiatan, dan perasaan serta tidak memahamiaturan/sistem/tata

bahasa. Sehingga sangat diperlukan pembelajaran bahasa untuk anak tunarungu

ini supaya dapat berkomunikasi dengan orang lain seperti anak normal lainnya

(dalam Bunawan (2004 : 12)

Anak tunarungu biasanya sangat kesulitan dalam berkomunikasi dengan

orang lain. Hal ini sebabkan oleh tidak dikuasainya keterampilan berbahasa

seperti anak normal lainnya. Keterampilan bahasa tersebut antara lain adalah

membaca, berbicara, mendengar, dan menyimak. Sehingga perlu dilakukan

pengembangan dalam pembelajaran bahasa pada anak tunarungu  untuk dapat

membantu proses komunikasi anak tunarungu tersebut dengan orang lain.

Hasil wawancara dengan bu fahma yang juga merupakan guru anak

tunarungu di SLB Negeri Semarang tersebut mengatakan bahwa hal yang

terpenting dalam pembelajaran untuk anak tunarungu adalah pembelajaran bahasa.

Hal tersebut bertujuan untuk membantu anak tunarungu dalam berkomunikasi

dengan orang lain. Aspek bahasa yang utama ditekankan adalah pada aspek

menyimak dan berbicara, kemudian membaca dan menulis. Setelah anak dapat

menyimak/membaca ujaran, kemudian anak diajak untuk berlatih mengungkapkan
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perasaan dengan berbicara yang kemudian juga dapat diungkapkan melalui kata-

kata denagn tulisan untuk dapat dibaca oleh orang lain.

Kemampuan berbahasa anak tunarungu dapat dikembangkan berdasarkan

pemerolehan bahasa pada anak mendengar melalui percakapan antara anak

dengan ibunya atau orang yang dekat dengannya. Anak mendengar memperoleh

bahasa berawal dari adanya pengalaman atau situasi bersama anatara bayi dan

ibunya atau orang ’terdekatnya’ (Hernawati (2007 : 17), Melalui pengalaman

tersebut, anak belajar menghubungkan pengalaman dengan lambang bahasa yang

diperoleh malalui pendengarannya. Sedangkan anak tunarungu dapat memperoleh

bahasa melalui belajar menghubungkan pengalaman dalam situasi bersama antara

anak dan orang tua atau guru dengan lambang visual berupa gerakan organ

artikulasi yang membentuk kata-kata.

4.3.3 Perencanaan Pembelajaran

Kurikulum di SLB Negeri Semarang ini dibuat dengan memodifikasi

kurikulum dari TK umum dan juga mengadopsi dari kurikulum Belanda

khususnya untuk anak-anak tunarungu. Kurikulum atau program pembelajaran

dirancang per semester. Hal tersebut dilakukan karena belum adanya pedoman

yang jelas dan pasti dari pemerintah untuk pembelajaran anak usia dini.

Pembelajaran pada SLB Negeri Semarang ini disesuaikan dengan tema

yang telah menjadi program yang diancang dalam setiap semester. Tema yang

digunakan sama dengan tema yang digunakan pada anak TK pada umumnya,

namun dalam prakteknya tema disesuaikan dengan minat anak, atau apa yang

terjadi pada saat di kelas. Terkadang tema dilaksanakan secara acak menyesuaikan



239

kondisi anak. Misalnya pada saat observasi tema yang sudah terprogram adalah

diri sendiri, namun pada saat itu ada anak yang membawa buah, sehingga guru

sekreatif mungkin untuk membelokkan tema/materi pembelajaran sesuai keadaan

dikelas. Namun penyampaian materi diusahakan sebisa mungkin berkaitan dengan

tema. Waktu untuk masing-masing tema juga tidak beraturan, jika dirasa anak

sudah mampu maka waktu diselesaikan pada hari itu atau dalam mingggu itu.

Namun jika dirasa kurang dan anak masih belum bisa memahami materi yang

disampaikan, maka waktu pada tema tersebut akan ditambah. SLB Negeri

Semarang memang mempunyai program pembelajaran, namun tidak menutup

kemungkinan jika program tersebut tidak dijalankan secara maksimal. Hal

tersebut dikarenakan kemampuan anak dalam menangkap pembelajaran ada yang

kurang. Sehingga pembelajaran harus diulang lagi untuk lebih dapat dipahami

anak. Karena dalam pembelajaran MMR di SLB Negeri Semarang yang

ditekankan adalah pemahaman anak tentang apa yang diajarkan untuk dapat

dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk menjelaskan materi

yang hanya diketahui namun tidak dipahami dan tidak bermanfaat.

Anak-anak di SLB Negeri Semarang terlihat dalam observasi bahwa anak

membawa buah dalam pembelajaran. Bu Sulis mengatakan bahwa di SLB Negeri

Semarang bahan ajar diambil dari apa yang dibawa anak saat itu, dengan harapan

anak akan merekam materi dengan jelas karena bahan ajar tersebut bersumber dari

anak secara langsung. Sehingga guru benar-benar dituntut untuk kreatif dalam

mengelola pembelajaran dan mengolah bahan ajar sesuai tema pada saat

pembelajaran.
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SLB Negeri Semarang juga mempunyai program khusus pada masing-

masing anak yang berbeda satu sama lain. Program tersebut disesuaikan dengan

kemampuan, dan kebutuhan anak. Program tersebut adalah Individual Education

Program, jadi guru membuat IEP setiap anak yang berbeda. Jika dikelas terdapat

11 anak, maka guru juga membuat IEP sejumlah 11 juga. Guru pada kelas

persiapan di SLB Negeri Semarang ini harus mampu mengetahui karakteristik

masing-masing siswa dengan benar. Pemahaman karakteristik tersebut yang akan

menjadi acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada anak penyandang

tuna rungu.

Program pembelajaran dalam SLB Negeri Semarang disesuaikan dengan

kebutuhan anak, sehingga sebelum diberikan pembelajaran bahasa anak akan

diobservasi atau diassesmen terlebih dahulu pada awal masuk sekolah untuk

menentukan kelas mana yang cocok untuk anak tersebut. Terdapat 5 kelas yang

pertama kelas TLO (Taman Latihan Observasi) untuk anak kurang dari 3 tahun

yang anak-anak itu belum sama sekali sekolah. Anak-anak dengan usia 2 tahun,

anak usia 1,5 tahun sudah berada dikelas TLO. Setelah 1 tahun berada di kelas

TLO anak naik kelas di kelas persiapan selama satu tahun juga. Terdapat juga

kelas P1A, P1B, P2, dan P3.

4.3.4 Pelaksanaan Pembelajaran

Secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran dengan MMR di SLB

Negeri Semarang sudah cukup baik. Pembelajaran dengan MMR juga sudah

diterapkan sesuai dengan konsep atau teori MMR yang sesungguhnya. Pada

percakapan atau wawancara dengan semua guru untuk anak tunarungu dapat
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menjabarkan bahwa pelaksanaan MMR di SLB Negeri Semarang dilakukan

dengan 3 tahap yaitu:

4.3.4.1 Tahap Perdati

Melakukan aktifitas percakapan dari hati ke hati (perdati) yaitu percakapan

yang dilaksanakan secara spontanitas, menggunakan bahasa sehari-hari, ungkapan

anak diujarkan seritmis mungkin, guru bertindak sebagai mitra dialog, guru

menggunakan asas kontras den provokasi dalam mengarahkan dan menjelaskan

pemahaman anak kepada topik yang ingin dikembangkan guru, kemudian

menggunakan teknik tangkap dan peran ganda terhadap apa yang diungkapkan

anak secara non verbal, oleh karena itu guru dengan metode ini harus cepat

membahasakan ungkapan anak tersebut menjadi kata, kemudian kalimat

sederhana dan akhirnya menjadi kalimat benar.

Bahasa merupakan hal terpenting untuk berkomunikasi, khususnya pada

anak tunarungu. Sehingga dibuka kelas khusus persiapan dimana pembelajaran

hanya menekankan pada penguasaan bahasanya pada anak tunarungu. Abdul

Chaer dan Leonie Agustina (2010) juga mengatakan bahwa Konsep bahasa adalah

alat untuk menyampaikan pikiran. Bahasa adalah alat untuk beriteraksi atau alat

untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan,

konsep atau perasaan.

Tahapan perdati di SLB Negeri semarang ini dilaksanakan secara bebas,

materi pembelajarannya pun didasarkan pada apa ynag menjadi minat dan

kebutuhan anak pada proses percakapan. Menurut Gumpet, 1982 dalam Rustono

1999, menyatakan bahwa percakapan merupakan suatu bentuk aktifitas kerjasama
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yang berupa interaksi komunikatif. Istilah interaksi berarti hal saling melakukan

aksi. Oleh karena istilah itu berkenaan dengan peristiwa komunikatif saling

melakukan aksi dalam percakapan itu dimaksudkan sebagai realisasi komunikasi.

Di sisi lain interaksi itu melibatkan setidaknya dua pihak yaitu interaksi diadis.

Materi percakapan diambil berdasarkan pengalaman bersama semua anak

pada saat itu missal mainan yang dibawa anak. kemudian guru akan

membahasakan dalam sebuah percakapan yang bebas, dan spontan. Walaupun

sebelumnya guru sudah menyiapkan materi, namun guru lebih mengutakan apa

yang diminati anak dan apa yang terjadi pada anak. Jadi setiap pertemuan dalam

pembelajaran guru melakukan percakapan dengan membahasakan apa yang

terjadi pada anak. Dalam kelas persiapan untuk anak tunarungu dengan MMR,

guru hanya sebagai fasilitator dan partner siswa dalam melakukan percakapan

tanpa adanya sikap menggurui. Sehingga penting bagi guru untuk meningkatkan

rasa empati, dimana guru harus bisa masuk dan merasakan apa yang dirasakan

dan apa yang diinginkan oleh anak.

4.3.4.2 Tahap Ideo Visual

Pada observasi ditemukan bahwa guru hanya mengajarkan aspek berbicara

pada anak tunarungu seperti menulis, membaca, mendengar dan menyimak,

dengan berpedoman pada tema yang telah dibuat per semester. Hal tersebut di

katakan oleh bu Nindy salah satu guru anak tunarungu dikelas persiapan bahwa

pada anak tunarungu sangat kesulitan untuk hal berbahasa, untuk itu beliau

mengupayakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berbahasa

anak. setiap pembelajaran yang dilakukan selalu mencakup aspek bahasa yang
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berupa membaca, menulis, mendengarkan dan menyimak. Setiap anak di tuntut

untuk dapat mendengar, memperhatikan dan mengaplikasikan apa yang telah

mereka pelajari. Anak selalu dilatih untuk mampu menangkap pembicaraan orang

lain dengan dapat menirukan kembali ucapan orang lain dan kemudian

menuliskan serta membaca apa yang telah ditulis dari percakapan dengan guru.

Menurut Tarigan (1990 : 73) membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta

dipergunakan oleh pembaca untuk memperolaeh pesan yang hendak disampaikan

oleh penulis melalui media kata-kata/ bahasa tulis. Tulisan dapat membantu anak

tunarungu dalam menyampaikan apa yang ada dalam pikiran karena anak

tunarungu juga cenderung memiliki keterbatasan dalam penyampaian pikiran

secara lisan.

Visualisasi dapat berbentuk peragaan oleh guru atau siswa, penugasan

atau tulisan. Maksudnya setiap kata yang muncul selalu diucapkan, ditirukan oleh

anak dan dituliskan. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah paham terhadap arti

kata-kata yang dipercakapkan. Menurut bunawan dan Cecilia dalam Darwanto

(2006 : 66), persiapan guru sebelum kegiatan membaca visualisasi adalah sebagai

berikut.

1. Menulis bacaan di papan tulis dengan rapi

2. Memberi lengkung frase untuk setiap kalimat

3. Membuat gambar ilustrasi sesuai dengan isi bacaan

Menyusun pertanyaan kunci untuk melakukan identifikasi langsung dan

tidak langsung. Disini anak dapat berlatih, berbicara mengungkapkan pikiran,

membaca tulisan sendiri ataupun orang lain, mendengar pembicaraan orang lain
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dan menyimak ujaran dari lawan bicara/ percakapan. Menurut Sutari, dkk (1998 :

21) mengungkapkan bahwa menyimak merupakan suatu peristiwa penerimaan

pesan, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang. Penerimaan pesan dapat

member response atau tanggapan terhadap pembicaraan itu. Ini berarti telah

terjadi peristiwa komunikasi berbahasa antara pembicara dan penyimak dengan

hubungan dua arah. Karena anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam hal

pendengaran, maka anak tunarungu melakukan menyimak dengan cara menyimak

ujaran atau ucapan dari lawan bicara.

Terlihat dalam observasi di kelas persiapan 1 atau P1A di SLB Negeri

Semarang bahwa guru menyampaikan atau mengucapkan kata dengan tulisan.

Anak-anak tunarungu biasanya hanya mengandalkan visualnya karena audionya

tidak berkembang. Percakapan divisualisasikan dengan tulisan, simbol gambar.

Setiap suku kata ditulis tegak bersambung dengan diberi lengkung untuk

menunjukkan bahwa terdapat pemenggalan kata. Hal tersebut bertujuan untuk

memudahkan anak dalam memahami pengucapan kata, karena memang pada anak

tunarungu ini pembelajaran ditekankan pada bahasanya. Greg Leigh (1994) dalam

Edja Sadjaah (2003: 2) mengemukakan bahwa “anak tuli pada umumnya

menderita ketidakmampuan berkomunikasi lisan (bicara) akan membawa dampak

utama yaitu terhambatnya perkembangan kemampuan berbahasa”. Dengan

demikian anak tunarungu sangat membutuhkan pembelajaran maksimal agar

dapat membantu anak dalam berkomunikasi dengan orang lain serta mampu

mengembangkan bakat dan potensinya.
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Guru-guru di SLB Negeri Semarang mengajari anak berberbicara dengan

terlebih dahulu mengenalkan kosa kata yang akan dirangkai menjadi kata. Misal

guru akan menerangkan “BOLA” maka sebelum mengucapkan kata BOLA,

terlebih dahulu guru mengucapkan penggalan suku katanya terlebih dahulu yaitu

“BO” kemudian ditulis dengan huruf tegak bersambung dan diberi garis lengkung

untuk menunjukkan bahwa kata tersebut diucapkan secara bersama menjadi suku

kata. Kemudian “LA”, yang juga diucapkan kemudian ditulis dengan hutus tegak

bersambung diberi garis lengkung pada bawahnya. Setelah itu guru baru

menggabungkan suku kata menjadi kata, yang kemudian ditirukan oleh anak-

anak.

Selain dengan tulisan guru juga mengucapkan kata dengan lantang dan

dengan artikulasi tersebut. Guru mengucapkan kata atau kalimat di hadapan

masing-masing anak secara berulang-ulang sampai anak  mau meniru

mengucapkan apa yang diucapkan guru.

Selain lebih efektif, tulisan tegak bersambung juga dapat digunakan untuk

melatih motorik halus anak. Bu Sulis juga berpendapat bahwa dengan tulisan

tegak bersambung anak akan terlatih dalam motorik halusnya. Karena tidak semua

anak mampu dalam motorik halusnya sehingga dibutuhkan pengembangan dari

pembelajaran yang dilakukan. Dengan tulisan tegak bersambung, anak akan

berusaha menggerakkan tangannya dengan menyambung huruf-huruf menjadi

kata maupun kalimat. Namun bu Nindy juga mengatakan juga bahwa anak-anak

tunarungu juga memiliki kemampuan yang menonjol juga pada kemampuan

motoriknya.



246

Perkembangan motorik pada anak gangguan pendengaran umumnya

berkembang baik, apalagi perkembangan motorik kasar yang secara fisik

berkembang lancar. Pertumbuhan fisik yang kuat dengan otot-otot kekar dan

kematangan biologisnya berkembang sejalan dengan perkembangan motoriknya.

Lani Bunawan dalam Edja Sarjaah (2005:112) menjelaskan bahwa anak

tunarungu tidak ketinggalan oleh anak normal dalam perkembangan motorik,

seperti usia belajar duduk, belajar berjalan. Menurut Mardiati Busono (1993:49)

dari segi fisik anak tunarungu memiliki ciri sebagai berikut:

a. Motorik baik, demikian pula koordinasi motoriknya.  Jika ketulian

disebabkan terutama karena telinga bagian dalam pada alat

keseimbangan maka keseimbangan sedikit terganggu. Cara berjalan

kaku dan agak membungkuk.

b. Gerakan matanya cepat, agak beringas. Hal tersebut menunjukkan

bahwa ia ingin menangkap keadaan yang ada di sekitarnya.

c. Gerakan kaki dan tangannya sangat cepat dan lincah. Hal tersebut

tampak dalam mengadakan komunikasi dengan gerakan isyarat dengan

teman-temannya atu dengan orang lain di sekitarnya.

Selain hal tersebut, anak-anak tunarungu belajar memenggal suku kata

dengan tepuk atau ketukan. Seperti BO  LA, PE  SA  WAT, dengan tepuk anak

akan merasakan ketukan atau pemenggalan kata. Selain tepuk anak juga diajarkan

merasakan nafas yang keluar dari mulutnya pada tangannya atau dengan teknik

rabaan. Sehingga diharapkan anak benar dan tepat dalam pengucapan suku kata,

kata maupun kalimat.
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Kata-kata yang muncul dalam percakapan biasanya banyak sekali, baik

kata yang sudah dipahami anak atau kata yang muncul dalam percakapan. Kata-

kata tersebut antara satu dan yang lainnya kadang tidak memiliki suatu hubungan

dan belum menjadi suatu cerita yang utuh. Untuk itu guru harus menyusun kata-

kata tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Dengan kata lain, guru membuat

deposit dari kata-kata yang muncul dalam percakapan.

Dalam penyusunan deposit tersebut biasanya guru menyelaraskan dengan

topik atau kompetensi yang ingin dicapai atau yang tertuang dalam buku

kurikulum. Untuk itu penyusunan deposit dapat dikatakan sebagai pengukuhan

bahan. Kata-kata yang digunakan guru dalam pembelajaaran membaca dan

menulis ini juga merupakan kata-kata yang sudah sering mereka dapat dan sesuai

dengan yang dialami anak. Sehingga anak tidak kesulitan lagi dalam memahami

kata-kata baru untuk dirangkai menjadi cerita dalam bentuk tulisan.

Media pembelajaran untuk tahap ideo-visual di SLB Negeri Semarang

ini biasanya menggunakan  kartu indentifikasi, penyamaan benda dengan gambar,

dan yang paling sering digunakan adalah apa yang dibawa anak. Kata-kata

tersebut  juga sering di ulang supaya anak lebih mengenal bahasa. Kata tersebut

juga merupakan kata yang biasa digunakan untuk percakapan sehari, sehingga

anak akan sering mendengar dan mudah memahaminya.
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4.3.4.3 Tahap Refleksi Bahasa

Dari hasil observasi dan wawancara dilihat bahwa pada tahap refleksi

bahasa di SLB Negeri Semarang  ini, anak dilatih untuk dapat menyusun kalimat

sesuai dengan aturan tata bahasa yang ada. Anak selalu terlibat aktif dalam

pembelajaran karena anak harus aktif berbahasa. Dalam percakapan diatas sudah

ada contoh  missal anak mengatakan “pagi besok tidak berangkat”, kemudian guru

membenarkan dengan tata bahasa yang benar yaitu saya besok pagi tidak

berangkat, anak juga diminta untuk dapat menirukan lagi kalimat yang sudah

dibenarkan oleh guru tadi. Kemudian misal anak bilang “main erin” kemudian

guru mengucapkan “mainan punya erin”. Anak berbicara dan guru membenarkan

apa yang dikatakan anak. guru juga menambah kosa kata sesuai apa yang dilihat

anak. missal saja mainan warna merah guru menambahkan kata dengan

mengucapkan “mainan punya erin berwarna merah”. Dengan demikian maka

diharapkan anak dapat terbiasa mendengar kalimat-kalimat baku dari guru,

sehingga anak juga akan mengucapkan kalimat-kalimat baku pada saat

percakapan atau saat mengungkapkan apa yang mereka rasakan atau pikirkan.

4.3.5 Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi juga dilakukan oleh SLB Negeri Semarang khususnya pada anak

yang memiliki gangguan tuna rungu. Pada pembelajaran bahasa dengan MMR

juga terdapat laporan pembelajaran setelah pembelajaran. evaluasi pembelajaran

menggunakan alat penilaian berupa form evaluasi yamg masih diadopsi dari

Belanda. Alat ukur penilaian Form evaluasi berisi kemampuan-kemampuan apa
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saja yang akan dicapai dalam pembelajaran bahasa dengan MMR pada anak

tunarungu. Selain itu hasil karya anak juga dapat dijadikan sebagai media

evaluasi.

Terdapat juga pengayaan dan remedial pada anak di SLB Negeri

Semarang. Program tersebut dinamakan dengan program khusus yang

dilaksanakna setelah pembelajaran berlangsung untuk materi pengembangan.

Beberapa anak diambil setelah pembelajaran untuk masuk dalam kelas khusus

program pengembangan. Pada program khusus ini setiap hari terdapat 2 anak

untuk dimasukkan dalam kelas khusus setelah pembelajaran secara bergantian.

Anak dipilih dengan kemampuan yang hamper sama sehingga perlakuan guru

tidak jauh berbeda pada kelas tersebut.

Peran sekolah sangat penting untuk pembelajaran berbahasa pada anak

tuna rungu, namun hal tersebut masih butuh bantuan dari orang tua. Setiap dua

bulan sekali diadakan parenting. Kegiatan tersebut dilakukan untuk saling sharing

tentang perkembangan anak di rumah dan disekolah, sehingga dapat

menyelaraskan pembelajaran yang yang dilakukan pada anak baik di rumah

ataupun di sekolah. Bahkan jika ada masalah pada anak, maka guru akan segera

berkomunikasi dengan orang tua untuk mengetahui kenapa anak tersebut

bermasalah. Karena dalam perkembangan anak, keluarga adalah orang yang

paling penting dalam. Anak menjadi tanggung jawab sekolah hanya beberapa jam

saja yang maksimal 4 jam, selain jam itu, anak sudah menjadi tanggung jawab

sepenuhnya pada orang tua. Orang tua dan sekolah perlu koordinasi dan

kerjasama untuk dapat mengembangkan kemampuan bahasa yang maksimal pada
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anak tunarungu. Sebab menurut (Bunawan, 2007: 33) bahasa merupakan media

yang memungkinkan seseorang menyampaikan pikirannya kepada orang lain,

mengidentifikasikan perasaannya yang paling dalam, membantu memecahkan

masalah pribadi, dan menjelajah dunianya melampaui penglihatan serta masa kini.

Untuk itu penting sekali bagi kita untuk dapat mengembangkan kemampuan

berbahasa, bukan hanya untuk anak normal saja, tetapi juga anak yang

berkebutuhan khusus seperti anak tunarungu.

Hambatan yang sering dialami oleh guru dalam pembelajaran dengan

Metode Mathernal Reflektif adalah kurangnya waktu dalam pembelajaran. Karena

memang anak hanya berada di sekolah beberapa jam saja. Selain itu menurut

guru-guru di SLB Negeri Semarang tersebut mengatakan bahwa dalam MMR

tidak ada patokan waktu yang jelas. Sehingga terkadang dalam satu tema menyita

banyak waktu, atau guru sering lupa waktu dalam mengajarkan suatu tema. Hal

tersebut dikarenakan banyak hal atau kata yang dapat dikembangkan dari tema

tersebut, atau dari kata serta ungkapan ataupun perkataan anak pada saat

pembelajaran.Adanya hal tersebut, guru-guru di kelas persiapan pada anak

tunarungu, berharap semoga pemerintah memperhatikan pada pembelajaran anak

tunarungu khususnya pada kurikulum pembelajarannya sehingga guru mempunyai

pedoman yang jelas dan terstandar. Karena memang sebenarnya anak tunarungu

juga berhak untuk diakui keberadaannya dan diperhatikan oleh pemerintah.

Undang-undang No.23 tahun 2002 pasal 51 juga menyatakan bahwa anak yang

menyandang cacat fisik dan/atau diberikan kesempatan yang sama dan

aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Hal
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tersebut menjelaskan bahwa anak cacat juga perlu kita perhatikan kemampuanya

untuk dapat berkembang seperti anak normal lainya.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sejak tanggal 6 Agustus

2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 bertempat di Sekolah Luar Biasa

Negeri Semarang penerapan MMR di SLB Negeri Semarang dapat disimpulkan

bahwa sistem pembelajaran dengan metode MMR sudah cukup baik hasil tersebut

merupakan suatu kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari 5

orang guru pengajar di SLB Negeri Semarang.

Menurut mereka penerapan MMR itu tepat digunakan dalam

perkembangan bahasa untuk anak tunarungu karena dengan metode tersebut anak

tunarungu lebih cepat menerima apa yang disampaikan oleh guru, yaitu dalam

mengajarkan bahasa kepada mereka. Proses pembelajaran anak tunarungu dengan

metode mathernal reflektif pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru

kelas persiapan tersebut antara lain:

a. Pra perdati dalam dilakukan oleh guru dengan pendekatan pada masing-

masing individu, hal tersebut dilakukan sebelum masuk pada tahap perdati.

Pada kelas persiapan SLB Negeri Semarang untuk anak kelas persiapan

anak tunarungu yang dilakukan oleh guru adalah drengan memberikan

salam, memperkenalkan masing-masing individu agar anak mengetahui

siapa nama dirinya, siapa nama teman-teman yang ada di kelasnya, nama

guru serta apapun yang akan diajarkan oleh guru diwaktu itu
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a. Tahap perdati yang dilakukan oleh guru di kelas persiapan SLB Negeri

Semarang adalah melakukan percakapn kepada anak dengan membahasakan

setiap kata dengan makna dari hati. Saat proses pembelajaran berlangsung

dengan topik pembahasan tertentu guru menyebutkan hal sesuai dengan kata

tema atau kata yang akan disampaikan dengan bahasa oral jelas, peragaan

serta menunjukan gejala bahasa, perdati yang dilakukan guru adalah dengan

satu-persatu mendekatkan diri kepada anak.

b. Visualisasi dalam hal ini adalah merefleksikan dari apa yang telah

dipercakapan guru kemudian guru menuliskannya kembali apa yang telah

disampaikan ke papan tulis. Refleksi dari yang telah dipercakapan atau

visualisasi yang dilakukan guru dengan mengambar bentuk apa yang  akan

disampaikan dengan besar dan  persis dengan  yang aslinya.

c. Membaca ideovisual dalam hal ini adalah membaca hasil percakapan/

pengalaman hari itu. Membaca ideovisual  yang dilakukan oleh guru adalah

dengan membaca hasil percakapan atau pengalaman pada saat proses

belajar, setiap hari guru meminta anak dengan bergantian untuk membaca

apa yang dituliskan guru di papan tulis sebelumnya, serta mengucapkan kata

dengan bantuan guru.

d. Refleksi dalam hal ini adalah latihan untuk memakai gejala-gejala bahasa

secara labih mendalam dengan mengungkap pertanyaan serta latihan untuk

memakai gejala-gejala bahasa secara lebih mendalam, Guru memberi

profokasi lebih mendalam untuk mengajarkan anak untuk berfikir dan mau

mengungkapkan apa yang dia tahu.
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e. Membaca transisi adalah membaca reseptif tahap kosa kata yaitu dalam hal

ini dilakukan oleh guru dengan mengulang bacaan yang telah lalu namun

tak lepas dengan tema yang sedang dibahaskan, seperti guru membahaskan

soal apel, kemudian guru memcoba mengingatkan kepada anak bahwa pada

hari yang lalu penah membahas tentang pisang yang semua itu adalah jenis

buah-buahan.

f. Perdati melanjutkan informasi percakapan dimana anak sudah memiliki

kemampuan untuk mengeluarkan gagasannya dengan bahasa sendiri tentang

apa yang dilihat atau dialaminya. Tahap perdati melanjutkan informasi

dalam hal ini yang dilakukan guru yaitu guru melakukan tanya jawab

terhadap anak, saat anak bercerita guru memperhatikan dengan seksama

kemudian menanggapi pembicaraan anak dengan lafal oral yang jelas dan

memperluas apa yang anak maksud dengan peragaan tiap detailnya

g. Membaca reseptif tahap structural pada saat guru mengajar terlihat pada saat

guru mengajak anak mengucapkan, menuliskan di papan tulis, meminta

anak untuk mengingat tulisan dan mengucapkanya, serta mengajarkan anak

dengan menggunakan tepuk saat mengucapkan kata sesuai tema dengan

penggalan kata

h. Percali adalah percakapan linguistic/ ilmu kebahasaan dalam hal ini

percakapan linguistic atau ilmu kebahasaan yang dilakukan guru pada hari

itu adalah guru mengajarkan tata bahasa seperti mengajarkan anak konsep

bahasa dan tata tulis pada kata yang diajarkan dengan guru mengajarkan
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imbuhan me serta mengajarkan anak bahwa dengan imbuhan tersebut arti

atau makna kata sudah berbeda.

i. Membaca sesungguhnya dalam proses pembelajaran setiap harinya di SLB

Negeri 1 Semarang guru tidak selalu menggunakan buku paket sebagai

media pembelajaran yang setiap hari ada, namun buku paket digunakan

pada saat guru membutuhkan media pelengkap untuk menjelaskan topik

bahasan yang dibahaskan.

Berdasarkan data penelitian, didapatkan data di lapangan bahwa apa yang telah

diterapkan guru dikelas persiapan dalam membelajarkan bahasa kepada anak

tunarungu dengan menggunakan metode mathernal  reflektif sesuai dengan

tahapan MMR.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada urgensi penelitian, maka

dapat diuraikan  beberapa implikasi dan saran untuk pihak yang terkait sebagai

berikut :

1. Guru

Hasil pembelajaran akan jelasan lebih baik apabila dalam perencanaan

pembelajaran, media yang akan digunakan hendaknya dipersiapkan,

sehingga pada saat pembelajaran sudah jelas apa yang akan diajarkan

setiap harinya. Guru diharapkan analisis atau asesmen secara berkelanjutan

untuk melakukan perbaikan ataupun pengayaan.
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2. Orang tua

Orang tua diharapkan mampu berkomunikasi kepasa guru untuk

mengetahui perkembangan anak, sehingga dapat mengetahui langkah-

langkah selanjutnya untuk diterapkan pada anak.
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HASIL WAWANCARA

R   : Bagaimana mengelompokan kelas untuk anak anak di kelas persiapan?

S  : Digolongkan berdasarkan keterlambatanya,namun pada dasarnya dikelompokan

berdasarkan umur…untuki yang kelas TLO itu anak umur 4 tahun kebawah..untuk

kelas  persiapan 1 usia 5-6tahun…dan persiapan 3 itu anak anak hampir sama

fdengan anak kelas persiapan 2 tetapi banyak anak yang mengalami

keterlambatan…jadi penggolonganya gini..jadi ada anak usia 3-5 tahun tanda kutip

anak tersebut belum sekolah akan diakselerasi sesuai dengan umur dan

kemampuanya.seperti contoh murit saya tadi fahma…dia iitu dulu pernah masuk

ke kelas TLO Sekarang berada dikelas persiapan 3 ini sedangkan teman temanya

berada di kelas khusus…karena kemampuanya…kalau dia berada dikelas khusus

maka dia akan terlihant menonjol sendiri.ada juga dikelas khusus tersebut

digolongkan menjadi kelas dasar1 itu…ada anak yang sudah lama sekolah tapi

benar benar terhambat perkembanganya itu umurnya dia harusnya

SD…mengelompokanya seperti itu tidak mudah…harus memahami satu satu

anak.ada lagi.. dalam sebuah kelompok juga ada satu anak yang maaf…anak

tersebut mempunyai beberapa kekurangan.seperti dikelas ini…saya punya dua…

seperti yang dila itu sebenarnya umurnya belum masuk ke kelas tinggi…namun

kemampuanya sudah baik…tapi secara kelompok lebih baik disini daripada dikelas

sana.

R : Kenapa menggunakan tulisan latin untuk membelajarkan pada anak tunarungu?

S   : Karena ini mbak…kita berfikir suatu global,dan satu kesatuan…kalau kita berkata

BOLA ya kita langsung akan berkata BOLA,kalau misalnya tak pecah nanti

bunyinya akan menjadi BO O OLA.Misalnya ada huruf BA anak menyebut dari

BA itu adalah BAJU… Tidak menyebut BA A AJU..Karena sistemnya adalah

menyatukan…jadi persukukata…anak mengingat tulisan itu tulisan apa.tidak

dengan belajar huruf dahulu...dikelas kecil anak baru tahu kata kata persuku

katanya…kalau dikelas besar sudah tahu kalimat tanya.anak anak belajar kata itu



gini…misalnya ada kartu BOLA…ini  apa dek? BOLA… tidak dengan B O L

Amakanya saya garis bawah lengkung itu tandanya dibaca satu.

R   : Bagaimana perencanaan pembelajaran setiap harinya?

S   : bukan rencana tapi program,tidak ada rencana…jadi program kelas persiapan itu

gini misalnya dikelas kecil…mengenal diri sendiri..tahu nama dan bentuknya,kalau

dikelas atas..itu tahu nama,kemudian tulisan,jenis kelamin…artinya

perkembanganya lebih lengkap.kalau di TK itu ada indikator penyampaian…tapi

disini lebih perencanaan per semester misalnya dengan semester ini mengenalkan

buah.mengenalkan buah itu saja masing masing anak menangkapnya tidak

sama,dan guru masing masing harus punya data pribadi anak…sesuai

kemampuanya,dan perlakuan saya akan berbeda mbak…dengan masing masing

anak itu.

R   : Aspek apa saja yang harus didapat untuk mengetahui perkembangan anak?

S   : Bukan aspek mbak…tapi target…jadi awalnya begini…MMR itu awalnya adalah

percakapan,yang ditulis dalam visualisasi percakapan yang sudah diucap yang

sudah dikenal anak saya masukan kedalam jarring kata ini masuknya dalam kosa

kata…jarring kata hubunganya dengan sintaksis yaitu penyampaian kosa

kata…kemudian setelah percakapan ada yang namanya deposit,deposit itu

bacaan…jadi bacaan ini untuk kelas kecil diambil dari seperti inilah..dengan benda

nyata yyang ada…tetapi untuk kelas besar...deposit diambil dari buku

paket.misalnya ada bacaan temanya capung…kemudian capung mati..iiiiiih

kasihaaaan…sebenarnya kata ih kasihan itu pada anak tunarungu dijelaskan

dengan expresi mimic wajah iiiiih kasihan…dengan peragaan tangan didada atau

sebagainya.seperti lagi…aduh,expresi aduh diajarkan dengan expresi yang

sesuai.nanti anak akan mengenal bermacam macam prakmatis…kemudian

diterangkan pada penerapan.dipenerapan itu ada gramer…ada refleksi…itu adalah

evaluasi,seperti…siapa yang membawa capung?apa capung?berapa

capung?dimana capung?kemudian ada juga buku gambar…buku gambar itu

menyesuaikan tema.temanya capung ya gambarnya capung…mewarnai

capung…kolase capung.itu adalah keterampilanya…pergantian temanya itu sendiri

sekitar satu minggu.



R    : Dalam satu semester berapa kali berganti tema?

S   : Setiap satu minggu mbak…tapi kita lebih untuk mencapai penyampaian jadi setiap

hari anak akan belajar apa yang membuat dia tertarik,seperti tadi ada beberapa

anak membawa benda..saya menerangkan sesuatu dengan sesuatu yang dianggap

menarik oleh anak…dilihat saja matanya mbak..kita tahu mana yang menarik

untuk anak.jadi kita yang akan membawa anak untuk memperkaya bahasanya

dngan mengulang ulang ulang yang sudah tahu.misalnya dikelas besar ya…saya

membahas uang…aku membahas uang  seribu nilai mata uang…anak belum

sampai menggetahui mata uang.jadi ada yang saya tambhkan dari tema itu.

R   : Sejak kapan diadakan kelas persiapan untuk anak tunarungu di SLB ini?dan

metode apa yang digunakan untuk pembelajaran?

S    : Sejak tahun 2005,metode yang dipakai waktu itu adalah metode konvensional

belum menggunakan MMR…Dulu tidak ada percakapan tematik..jadi guru itu

member bahan

R   : Apa guna tepuk oleh guru saat membelajarkan kalimat pada anak?

S   :  Untuk mempermudah penggalanya mbak…misalnya BOLA saya mengucapkan

sambil dua kali tepuk

R   : Metode mana yang lebih tepat untuk dipergunakan?kenapa?

S    : Tentu metode ini mbak,dengan MMR anak lebih mudah berkomunikasi..dalam

pembelajaran bahasa lebih mendapati,karena proses belajarnya ya itu tadi…dengan

menjelaskan menggunakan bahasa ibu,jadi guru itu membahasaka segala sesuatu

dengan memperagakanya.

R   : Apakah ada kelas khusus untuk pembelajaran berbahasa pada anak tunarungu?

S    : Kelas khusus tidak ada,paling hanya kelas untuk bina  wicara anakm saja mbak…

R   : Persiapan apa saja yang dilakukan untuk pembelajaran berbahasa pada anak

tunarungu?

S   : Persiapanya ya secara sendirinya akan tertata sendiri, karena yang dibilang tadi

bahwa kita mengajar  secara spontanitas saja

R   : Apakah ada RPP dan perangkat pembelajaran yang digunakan? Contohnya seperti



apa?

S    : Perangkatnya Cuma pedoman yang sama seperti TK umum

R   : Apakah ada kurikulum khusus yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran pada

anak tunarungu?

S   : Sampai saat ini belum ada kurikulum khususnya,  kita berpedoman pada kurikulum

umum TK umum yang kita modif

R   : Berapa jam dalam seminggu anak berada pada kelas persiapan untuk pembelajaran

berbahasa?

S    :

R   : Bagaimana perkembangan bahasa anak tunarungu di SLB Negeri Semarang?

S   : Perkembangannya baik, malahan selalu meningkat terus menerus… terbukti kalau

ada lomba SLB selalu dapat mengajukan anak didik untuk mengikuti lomba, rata

rata selalu membuahkan hasil

R   : Bagaimana cara guru berkomunikasi dengan anak tunarungu?

S   : Dengan pendekatan dari tahapan MMR itu mbak

R   : Bahasa apa yang digunakan guru dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu?

S  :Menggunakan oral, disini MMR itu adalah mengajarkan anak dengan bahasa

ibuu…maka apa yang diajarkan guru kepada anak adalah bicara layaknya seperti

bicara dengan orang normal,namun bedanya hanyalah lebih memperjelas lafal pada

pengucapanya

R   : Bagaimana cara anak merespon bahasa atau pembicaraan dari guru?

S   : Terkadang anak menerima respon dari guru tidak selalu cepat dan guru menerima

respon kembali oleh anak akan tetapi guru harus bersabar mbak,  kadang malah

perlu pengulangan berkali kali mbak

R   : Metode apa saja yang digunakan untuk membelajarkan bahasa pada anak



tunarungu di SLB Negeri Semarang?

S   : MMR ini

R : Metode apa yang paling tapat untuk diterapkan pada anak tunarungu dalam

mengembangkan kecerdasan bahasa?

S   : Metode yang paling tepatnya adalah MMR karena hasil dari proses

pembelajaranya dapat terlihat perkembanganya

R   : Bagaimana pelaksanaan metode maternal reflektif di SLB Negeri Semarang?

S   : Pelaksanaan maksudnya di kelas persiapan ini ya?

Kalau pelaksanaan itu ya sudah baik mbak, kelas dasar dan kelas tingginya untuk

anak tunarunggu juga sudah menggunaka MMR ini karena hasilnya lebih terlihat

dalam proses pembelajaranya

R  : Apakah orang tua anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran berbahasa

dengan metode maternal reflektif?

S   :  Tentu mbak karena tanpa orang tua dan komunikasi yang baik atara orangtua dan

guru, guru malah akan lebih repot lagi dalam mengetahui perkembangan anak itu

tadi mbak.soalnya waktu anak sehari hari itu kan dirumah bukan disekolah mbak.

R  : Bagaimana tahap percakapan dari hati ke hati dalam MMR di SLB Negeri

Semarang?

S   : Tahap percakapan berjalan dengan semestinya mbak

R : Bagaimana tahap ideo visual MMR di SLB Negeri Semarang?

S   : Tahap idiovisualnya semua baik

R   : Bagaimana tahap refleksi bahasa MMR di SLB Negeri Semarang?

S    : Dari keseluruhan tahap itu di kelas tunarunggu berjalan dengan sesuai mestinya

R : Bagaimana cara guru menguasai kelas?

S   : Guru menguasai kelas dengan mengetahui karakteristik masing masing anak mbak,



dengan demikinan  situasi dikelas akan tenang dan pembelajaran akan nyaman,

terkadang saya haerus memisahkan beberapa anak bila anak tersebut susah diatur

R   : Kemampuan apa saja yang dapat dikembangkan melalui metode maternal

reflektif?

S   : Tentu saja kemampuan berbahasa pada anak tunarungu ini

R   : Kecerdasan/ kemampuan apa yang paling menonjol dalam diri anak tunarungu?

S : Untuk  kognitifnya mbak kebanyakan

R   : Apakah ada pembiasaan khusus untuk anak tunarungu? Contohnya seperti apa?

 S   : Tidak mbak, semuanya sama… hanya ada tambahan waktu saja untuka anak

belajar tambahan

R    : Media apa yang digunakan dalam membelajarkan bahasa pada anak tunarungu?

S   : Ada media gambar, visual, pokoknya yang ada pada mereka juga bisa dijadikan

media…karena kana pa yang kita ajarkan itu adalah spontanitas

R   : Apakah anak terlibat dalam pembuatan media pembelajaran?

S   : Tidak selalu

R : Apakah anak dapat menerima materi yang disampaikan dalam pembelajaran

berbahasa dengan metode maternal reflektif?

S   :Selalu bisa mbak pada kenyataanya anak dapat berbahasa

R    : Apakah ada perubahan dalam berbahasa anak tunarungu sebelum menggunakan

metode maternal reflektif dan sesudah menggunakan metode maternal reflektif?

S   : Sangat terlihat mbak perubahasnya, anak lebih mudah untuk menangkap pelajaran

R   : Apakah ada evaluasi terhadap perkembangan anak tunarungu?

S   : Evaluasinya ada bahkan untuk masing masing anaknya

R   : Alat ukur apa yang digunakan guru untuk mengevaluasi setiap kemampuan anak?

S   : Alat ukur dengan pengamatan perrorangan



R   : Apakah ada pengayaan untuk anak mempunyai kemampuan lebih/ menonjol?

S   : Tentu ada mbak

R  : Apakah ada pembinaan khusus bagi anak yang mempunyai kemampuan yang

kurang?

S    : Ada itu adalah kelas tambahan dari guru

R   : Siapa saja yang berperan dalam penggunaan metode maternal reflektif pada anak

tunarungu?

S   : Semua orang disekitar anak

R   : Bagaimana peran sekolah terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu?

S   : Sekolah mengfasilitasi semua untuk anak

R   : Bagaimana peran orang tua terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu?

S  : Peran orang tua untuk mengawasi anak dirumah dan memberikan selalu info

kepada guru

R   : Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan metode maternal reflektif?

S   : Hambatanya itu tidak ada kurikulum khususnya

R   : Bagaimana upaya guru dalam menangani hambatan yang ada?

S  : Dengan meningkatkan kreatifitas kita saja mbak, jadi apa yang akan tita ajarkan

tidak membuat anak bosan
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HASIL WAWANCARA

R   : ada berapa kelas di kelas persiapan untuk anak tunarunggu?

U  : ada tiga kelas persiapan,kemudian ada kelas satu kelas TLO, yang terakhir ada

kelas khusus mbak kelasnya bu fahma, Itu yang paling pojok itu TLO (Taman

Latihan Observasi) untuk anak-anak kecil, yg umurnya belum spt dikelas ini,

mereka masih berumur 2-5 tahun dan baru awal masuk sekolah.

TLO bukan kelas persiapan, itu termasuknya taman latihan atau istilahnya

observasi unutuk mengelompokkan nanti masuknya dikelas mana. Kn di

observasi, masih latihan sekolah.

R   : Bagaimana mengelompokan kelas untuk anak anak di kelas persiapan?

U    : Kalau dulu sesuai dengan kemampuan anak, tetapi ketika tahuan berjalan  banyak

sekali anak masuk ketika usianya sudah tua. Nah kan kasihan nanti jika ada anak

usia 8 tahun kok masih masuk dalam kelas persiapan akhirnya sesuai dengan

kesepakatan bersama dengan kepala sekolah juga, itu kita putuskan

dikelompokkkan sesuai umur. Untuk kemampuan nanti bisa kita kejarkan. Kadang

di kelas persiapan ini ada anak yang umurnya sama tetapi kemampuannya beda-

beda.

R  : Kenapa menggunakan tulisan latin untuk membelajarkan pada anak tunarungu?

U  : Anak tunarungu kan visual sekali, otomatis mereka selalu menggunakan matanya,

jadi nanti kalau ada tulisan yang terpotong-potong tidak kesatuan. Jadi anak

terbiasa membaca kata dan tidak mengeja. Missal MA TA maka anak akan

membaca MA TA, bukan  M A T A. dengan begitu missal anak melihat kata lain

juga akan membaca langsung tanpa mengeja per satuan huruf. Kalau huruf tegak

bersambung ini kan nyambung ya mbk, jadi nanti anak terbiasa membaca dengan

satu nafas satu ucapan



R   : Bagaimana perencanaan pembelajaran setiap harinya?

U : Kalau untuk hariannya memang kita melaksanakan dengan spontanitas tetapi

memang kalao sudah ada satu missal hari ini belajar dompet, maka untuk beberapa

hari ke depan kita tidak mengeluarkan benda lain artinya ketika anak membawa

apa ya di bahas tetapi tidak dengan detail. Dan spontanitas dibahas yang pokok

dulu jadi biar anak itu paham atau istilahnya “nglotok diluar kepala”.

R   : Aspek apa saja yang harus didapat untuk mengetahui perkembangan anak?

U  : Yang pertama kita melihat dari perkembangan emosi ya. Missal kalau tadi kita

melihat anak tau-tau nangis sendiri pdhl tidak diapa-apain  itu kan berarti emosinya

masih kecil. Kita melihat tidak Cuma dari akademiknya tetapi secara

keseluruhannya dari emosinya, kinestetiknya menulisnya untuk melatih motorik

halusnya. Selain dari menulis ada reflektifnya yaitu setelah pembelajaran selesai

memberikan pertanyaan kepada anak, semakin anak bisa menjawab dengan pasti

tanpa bertanya maka kognitifnya berkembang. Ada juga anak yang Cuma bisa

menebalkan. nanati tiap anak ada treatmen sendiri.

R    : Dalam satu semester berapa kali berganti tema?

U   : Tidak ada batasan tema dalam semester. Yang penting sampai anak tau dan paham

dan bisa jawab jika ditanya guru. Tapi paling disini maksimal itu satu tema karena

kemampuan anaknya segitu. Tapi kalau dikelas besar 3 hari sudah dapat di berikan

refleksi.

R   : Sejak kapan diadakan kelas persiapan untuk anak tunarungu di SLB ini?dan

metode apa yang digunakan untuk pembelajaran?

U   : Tidak ada batasan tema dalam semester. Yang penting sampai anak tau dan paham

dan bisa jawab jika ditanya guru. Tapi paling disini maksimal itu satu tema karena

kemampuan anaknya segitu. Tapi kalau dikelas besar 3 hari sudah dapat di berikan

refleksi.



R   : Apa guna tepuk oleh guru saat membelajarkan kalimat pada anak?

U    : Oya tepuk itu seperti kita kalau membaca biar anak bisa tahu nafas nyang keluar

atau untuk penggalan kata. Missal HA RI.

R   : Metode mana yang lebih tepat untuk dipergunakan?kenapa?

U   : Kalau menurut saya, metode yang tepat adalah MMR ini,karena sudah terbukti

bahwa dengan  MMR ini perkembangan bahasa anak terlihat meningkat

R   : Apakah ada kelas khusus untuk pembelajaran berbahasa pada anak tunarungu?

U    :tidak ada, semua kelas sama mbak untuk anak tunarungu ini,tapi ada kelas sendiri

untuk pelatihan bahasanya

R   : Persiapan apa saja yang dilakukan untuk pembelajaran berbahasa pada anak

tunarungu?

U    : kita disini mengajar dengan spontanitas saja, untuk perencanaan saya kira tidak

sama dengan kelas persiapan pada umumnya.

R   : Apakah ada rencana pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang digunakan?

Contohnya seperti apa?

U    : seperti saya bilang tadi mbak, tidak ada rencana semua spontanitas, jadi yang kita

ajarkan itu sesuai apa yang anak suka

R   : Apakah ada kurikulum khusus yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran pada

anak tunarungu?

U    : Tidak ada

R   : Berapa jam dalam seminggu anak berada pada kelas persiapan untuk pembelajaran

berbahasa?

U   : 18 jam

R   : Bagaimana perkembangan bahasa anak tunarungu di SLB Negeri Semarang?

U   : Baik dan terus meningkat

R   : Bagaimana cara guru berkomunikasi dengan anak tunarungu?

U   : Dengan memberikan bahasa dari hati ke hati

R   : Bahasa apa yang digunakan guru dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu?



U   : Bahasa Indonesia mbak

R     : Bagaimana cara anak merespon bahasa atau pembicaraan dari guru?

U   : Dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh guru, dan pada umumnya anak

anak disini itu selalu membutuhkan pengulangan apa yang disampaikan oleh guru

untuk dia menjadi paham mbak, dan yaa guru gak boleh bosan untuk semua ini

R  : Metode apa saja yang digunakan untuk membelajarkan bahasa pada anak

tunarungu di SLB Negeri Semarang?

U   : Banyak metode mbak sebenarnya tapi di  SLB kebanyakan kelas menggunakan

MMR ini

R  : Metode apa yang paling tapat untuk diterapkan pada anak tunarungu dalam

mengembangkan kecerdasan bahasa?

U   : MMR sekarang ini mbak

R   : Bagaimana pelaksanaan metode maternal reflektif di SLB Negeri Semarang?

U   : pelaksanaan sesuai dengan ketentuan mbak

R   : Apakah anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran berbahasa dengan

metode maternal reflektif?

U   : Anak terlibat penuh dan aktif disini

R  : Bagaimana tahap percakapan dari hati ke hati dalam MMR di SLB Negeri

Semarang?

U   : Semua berjalan lancar disini, karena MMR dilakukan sesuai dengan tahapanya

R   : Bagaimana tahap ideo visual MMR di SLB Negeri Semarang?

U   : Tahapanya sesuai aja dengan ketentuan

R   : Bagaimana tahap refleksi bahasa MMR di SLB Negeri Semarang?



U   : Tahap refleksi lancar mbak di SLB karena sekolah juga menyediakan semua

kebutuhan anak

R   : Bagaimana cara guru menguasai kelas?

U   : Denagan memahami semua anak di kelas, memahami semua karakter, jadi bisa

menanggani..kalau anak ini harus gimanaa…kalau yang ini gimanaaa…

R  : Kemampuan apa saja yang dapat dikembangkan melalui metode maternal reflektif?

U   : pasti kemampuan berbahasa, tapi disini anak dituntut untuk faham semuanya yaitu

menulis, membaca, menyimak dan lainya mbak

R   : Kecerdasan/ kemampuan apa yang paling menonjol dalam diri anak tunarungu?

U  : Lebih banyak itu motorik anak

R   : Apakah ada pembiasaan khusus untuk anak tunarungu? Contohnya seperti apa?

U   : Tidak ada, semua sama tidak ada pembiasaan yang khusus

R    : Media apa yang digunakan dalam membelajarkan bahasa pada anak tunarungu?

U   : Semua media dapat digunakan, tergantung apa yang ada disekitar mereka saja

R   : Apakah anak terlibat dalam pembuatan media pembelajaran?

U   : Tidak selalu

R   : Apakah anak dapat menerima materi yang disampaikan dalam pembelajaran

berbahasa dengan metode maternal reflektif?

U    : Tentu saja mbak

R    : Apakah ada perubahan dalam berbahasa anak tunarungu sebelum menggunakan

metode maternal reflektif dan sesudah menggunakan metode maternal reflektif?

U   : Ada mbak, bahkan malah terlihat jelas…

R   : Apakah ada evaluasi terhadap perkembangan anak tunarungu?

U  : Ada mbak, evaluasi itu kita lakukan untuk masing masing anaknya kita harus

mengetahui bagaimana perkembangan yang didapatkan anak satu per satu



R   : Alat ukur apa yang digunakan guru untuk mengevaluasi setiap kemampuan anak?

U   : Pemahaman masing masing anaknnya mbak

R   : Apakah ada pengayaan untuk anak mempunyai kemampuan lebih/ menonjol?

U   : Ada juga mbak. anak akan diberi tambahan materi  untuk perkembangan

belajarnya agar lebih meningkat lagi

R  : Apakah ada pembinaan khusus bagi anak yang mempunyai kemampuan yang

kurang?

U   : iya ada mbak untuka anak yang mempunyai kemampuan dibawah yang lainya itu

kita memberikan waktu tambahan, sebagai pengayaanya…kita kejarkan kepada

anak materi yang tertinggal

R   : Siapa saja yang berperan dalam penggunaan metode maternal reflektif pada anak

tunarungu?

U  : Semua orang yang bersama anak, tetapi disinni yang sengat berperan adalah anak

dan guru

R   : Bagaimana peran sekolah terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu?

U : Dengan selalu memenuhi kebutuhan anak anak ini, seperti media ataupun dukungan

yang cukup terlihat

R   : Bagaimana peran orang tua terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu?

U  : Peran orang tua kalau saya lihat ya mbak,disini baik semua…artinya mereka selalu

antusias dalam hal perkembangan anak anaknya

R   : Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan metode maternal reflektif?

U   : Hambatanya tidak ada kurikulum khususnya

R   : Bagaimana upaya guru dalam menangani hambatan yang ada?

U   : Kreatif aja mbak, untuk buat medianya
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HASIL WAWANCARA

R   : ada berapa kelas di kelas persiapan untuk anak tunarunggu?

F  : untuk dikelas persiapan, kalau saya sendiri dikelas persiapan 2 B biasa disebut P2B.

dikelas saya muridnya ada 8, yang baru 4 dan lama 4. Umurnya udh 6 tahun ke

atas. Untuk kelas persiapan dibagi beberapa kelas, dari kelas P1 bu iin, P2A bu

upik, P2B fahma, P3 bu sulis dan TLO bu nindy. Berarti ada 5 kelas.

R   : Bagaimana mengelompokan kelas untuk anak anak di kelas persiapan?

F  : pertama dilakukan assesmen mbk, untuk anak yang umurnya masih kecil itu usia

PAUD 2-3 tahun masuk ke kelas TLO, kemudian sesuai umur juga ada, tetapi juga

masih memperhatikan kemampuan anak. kalau untuk anak usia 6 tahun yang baru

masuk itu kan tidak mungkin dimasukkan ke kelas TLO, jadi masuk kekelas

persiapan. Karena kan kasihan anak kalau terlalu lama di kelas persiapan.

R  : Kenapa menggunakan tulisan latin untuk membelajarkan pada anak tunarungu?

F  : kalau untuk anak tunarungu itu kan, membacanya satu kesatuan. Dan pembelajaran

wicaranya itu kan perkata bukan per huruf. Missal “APEL” membacanya bukan A

P E L, tetapi langsung satu kata satu nafas APEL. Sehingga membacanya kan

nyambung terus tidak lepas satu kata, itu juga untuk mempermudah anak

mengucapkan dan membacanya juga.

R   : Bagaimana perencanaan pembelajaran setiap harinya?

F : terus terang saja ya mbak, kalau untuk RPP untuk anak tunarungu itu kami tidak

menggunakan. Karena untuk anak tunarungu itu direncanakan itu tidak bisa. Kalau

menggunakan MMR itu kan bahannya dari anak, kita membahasakan apa yang

ingin diucapka anak. MMR kan bahasa ibu, missal tadi erin membawa mainan, jadi

kita kan tidak merencanakan dari rumah kalau kita ingin membelajarkan itu.

Tadikan tadi erin membawa mainan, jadi kita menyampaikan materi dengan tema



atau hal tersebut yang dibawa atau dialami anak. paling nanti saya Cuma membuat

laporan atau menulis jurnal tentang apa yang disampaikan apa yang diajarkan pada

anak di hari itu. Jadi kita tidak membuat RPP. Mungkin untuk kelas besar selain

kelas persiapan mungkin ada. Tapi kalau anak tunarungu di kelas persiapan kan

ditekankan pada bahasanya. Karena tugas kita disini adalah untuk memperbanyak

kosa kata dan untuk memambah perbendaharaan kata anak. karena anak butuh

proses dalam belajar berbahasa.

R   : Aspek apa saja yang harus didapat untuk mengetahui perkembangan anak?

F  : mungkin dari test, dengan evaluasi atau refleksi. Missal dengan membaca atau

tulisan. Untuk kelas awal saya hanya bisa meraba-raba dan mengobservasi anak

secara seksama. Jadi saya bisa mengetahui karakter semua anak secara individu,

dan bisa melakukan pembelajaran yang tepat untuk anak. Karena basic saya

bukan tunarungu. Jadi disini saya juga masih belajar jadi juga masih banyak

tanya2 dengan guru yang lain. Karena basic saya bukan tunarungu.  Tetapi saya

berusaha memahami anak. karena tiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-

beda, ada yang sudah bisa nulis, ada yang belum, jadi pemberian tugas juga

berbeda-beda.

R    : Dalam satu semester berapa kali berganti tema?

F  : biasanya tema rata-rata ganti 3 sampai 4 kali yang tercantum dalam program

pembelajaran.

R   : Sejak kapan diadakan kelas persiapan untuk anak tunarungu di SLB ini?dan

metode apa yang digunakan untuk pembelajaran?

F   : Saya disini sudah ada MMR mbk, tetapi untuk TLO yang dirintis oleh bu sulis itu

sudah 3 tahun, jalan 4 tahun ini. saya disini sudah ada MMR mbk, tetapi untuk

TLO yang dirintis oleh bu sulis itu sudah 3 tahun, jalan 4 tahun ini.

R   : Apa guna tepuk oleh guru saat membelajarkan kalimat pada anak?

F  : jadi tepuk itu juga perlu ya, untuk intonasinya, untuk pembelajaran bahasa pada

anak tunarungu. Missal mengucapkan MA TA. Maka tiap suku kata yang



diucapkan diiringi dengan tepuk supaya anak tepat dalam membaca dan

mengucapkannya.

R   : Metode mana yang lebih tepat untuk dipergunakan?kenapa?

F   : Kita menggunakan MMR itu sendiri mbak..nah didalam MMR itu juga banyak

terdapat metode..seperti peran,ada juga yang global intuitif,banyak sekali

mbakk,tanya jawab.dan disini kita adalah memancing  anak untuk berbicara.

R   : Apakah ada kelas khusus untuk pembelajaran berbahasa pada anak tunarungu?

F    : tidak ada,semuanya sama

R : Persiapan apa saja yang dilakukan untuk pembelajaran berbahasa pada anak

tunarungu?

F  : Untuk pendukung saja ya mbk, missal ada kartu identifikasi, missal per suku kata

atau per kata, missal membaca mata, bisa di potong ma ta. Missal peraga yang

ditempel itu Perangkat pembelajaran tidak difokuskan. Kalau pembelajaran untuk

tunarungu tidak bisa direncanakan. Mungkin kalau untuk program seperti kegiatan

apa gitu memang ada, mungkin evaluasi missal ada kelas pengayaan dan revidi.

tapi kalau untuk pembelajaran memang tidak bisa direncanakan.karena kn apa

yang akan dibawa anak pas pembelajaran kan saya tidak tahu sebelumnya.

R   : Apakah ada Rancangan kegiatan dan perangkat pembelajaran yang digunakan?

Contohnya seperti apa?

F    : sebetulnya rancangan kegiata itu harus ada, namun untuk di kelas persiapan ini

karena kita mengajar dengan spontan maka susah untuk kita dalam merencanakan

pembelajaran

R   : Apakah ada kurikulum khusus yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran pada

anak tunarungu?

F  : Harusnya ada, SKD, KD, dikembangkan jadi Silabus, terus RPP itu to, tapi saya

belum membuat. Karena pembelajaran anak tunarungu itu bersifat spontan. Terus

waktu yang kita perlukan untuk persiapan pembelajaran ini juga banyak. Kalau

daari pemerintah harus ada perangkat pembelajaran, namun untuk saat ini belum



tersentuh.

R   : Berapa jam dalam seminggu anak berada pada kelas persiapan untuk pembelajaran

berbahasa?

F : Masuk jam 07.30 pulang 10.11 jadi kira2 3 jam berarti 6 jam pelajaran. Kalau hari

sabtu hanya 1 setengah jam. Jumat 2 jam.

R   : Bagaimana perkembangan bahasa anak tunarungu di SLB Negeri Semarang?

F   : Untuk anak2 bagus yang dimulai dari kelas TLO yang sekarang di kelasnya bu

IIN. Menulisnya sudah bisa membacanya juga sudah, beda kalau kelas saya kan

belum pernah masuk TLO, kalau direfleksi anak itu sudah baik bahasanya, tetapi

itu juga tergantung dari kemampuan anak juga sih mbk. Missal dirumah dilatih

oleh orang tuanya kan perkembangan anak semakin cepat. Tapi kalau dirumah

orangtuanya tidak pernah mengulangi pembelajaran, cuek saja dengan

perkembangan anak ya sulit mbk. Karena guru hanya sebagai jembatan saja mbk.

R   : Bagaimana cara guru berkomunikasi dengan anak tunarungu?

F  : Kita ada isyarat tetapi yang gk baku kayak gesture, sama ngomong gini bisa

dilihat. Sambil makan kita bisa mengucapkan makan. Tujuan kita kan memang

untuk membahasakan, jadi artikulasi kita saat bicara juga harus jelas dan pelan-

pelan. Jadi tidak murni bahasa tubuh anak. 25.00

R   : Bahasa apa yang digunakan guru dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu?

F   : Bahasa Indonesia

R   : Bagaimana cara anak merespon bahasa atau pembicaraan dari guru?

F    : Menggunakan bahasa oral dan layaknya seperti yang orang lakukan saja

R   : Metode apa saja yang digunakan untuk membelajarkan bahasa pada anak

tunarungu di SLB Negeri Semarang?

F   : Kalau metodenya banyak mbak, tapi yang digunaan MMR ini

R   : Metode apa yang paling tapat untuk diterapkan pada anak tunarungu dalam

mengembangkan kecerdasan bahasa?

F    : MMR ini



R   : Bagaimana pelaksanaan metode maternal reflektif di SLB Negeri Semarang?

F    : Metode ini sudah lama diterapkan disini, sebelum saya disini  udah ada

mbak…penerapannya sesuai dengan ketentuan MMRnya ini tentunya

R   : Apakah anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran berbahasa dengan metode

maternal reflektif?

F    : Sangat aktif dalam pembelajaran ini karena anak dituntut untuk berbicara atau

berbahasa

R  : Bagaimana tahap percakapan dari hati ke hati dalam MMR di SLB Negeri

Semarang?

F     : yang penting kedekatan, menatap mata anak dan menyuruh anak untuk berbicara

R   : Bagaimana tahap ideo visual MMR di SLB Negeri Semarang?

F    : Baik mbak, anak dapat mengikuti

R   : Bagaimana tahap refleksi bahasa MMR di SLB Negeri Semarang?

F    : Refleksinya juga dapat berjalan seperti yang diinginkan

R   : Bagaimana cara guru menguasai kelas?

F    : Menguasai masing masing anak lebih dulu

R  : Kemampuan apa saja yang dapat dikembangkan melalui metode maternal reflektif?

F   : Semua kemampuan mbak, berucap, menulis, membaca, segala yang berhubungan

dengan bahasanya

R   : Kecerdasan/ kemampuan apa yang paling menonjol dalam diri anak tunarungu?

F    : Motoriknya

R   : Apakah ada pembiasaan khusus untuk anak tunarungu? Contohnya seperti apa?

F    :Pembiasaanyya ya itu mbak, mengucap dan pelafal kata



R : Media apa yang digunakan dalam membelajarkan bahasa pada anak tunarungu?

F    :  Semua media, apapun itu yang disekitar anak

R     : Apakah anak terlibat dalam pembuatan media pembelajaran?

F    : Tentu saja mbak, karena anak kan diajak ngomong terus…kemudian dia dituntut

menirukan

R : Apakah anak dapat menerima materi yang disampaikan dalam pembelajaran

berbahasa dengan metode maternal reflektif?

F    :  Sangat dapat menerima

R  : Apakah ada perubahan dalam berbahasa anak tunarungu sebelum menggunakan

metode maternal reflektif dan sesudah menggunakan metode maternal reflektif?

F    : Ada mbak, bahkan terlihat jelas sekali setelah menggunakan metode ini anak lebih

cepat menerima dan guru juga tidak teramat susah memberikan pelajaranya

karena mmr adalah pembelajaran dari hati ke hati

R   : Apakah ada evaluasi terhadap perkembangan anak tunarungu?

F    : Setiap hari kita meng evaluasikan perkembangan anak

R   : Alat ukur apa yang digunakan guru untuk mengevaluasi setiap kemampuan anak?

F    : Pengamatan sehari harinya saja

R   : Apakah ada pengayaan untuk anak mempunyai kemampuan lebih/ menonjol?

F   : Ada itu setiap minggu dua kali

R  : Apakah ada pembinaan khusus bagi anak yang mempunyai kemampuan yang

kurang?

F    : Ada mbak biasanya bukan anak yang kurang saja, tapi anak yang juga sudah

mempunyai kemampuan lebih

R   : Siapa saja yang berperan dalam penggunaan metode maternal reflektif pada anak

tunarungu?



F    : Semua orang disekitar anak

R   : Bagaimana peran sekolah terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu?

F   : Sekolah memberikan dukungan kepada semua guru untuk tetap maju

R   : Bagaimana peran orang tua terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu?

F : Peranya kalau disekolah ini semuanya baik, tenpa mereka sama saja

mbak…seumpama anak belajar disekolahpun kalau dirumah orang tua tidak pedulu

maka keberhasilan itu akan kurang, kan lebih banyak anak itu dirumah

R   : Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan metode maternal reflektif?

F   : Hambatanya itu nini mbak, karena kita belium mempunyai kurikulum tepatnya jadi

pembelajaranyapun masih kurang tertata

R   : Bagaimana upaya guru dalam menangani hambatan yang ada?

F    : Berusaha saja memberikan yang terbaik mbak
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HASIL WAWANCARA

R    :ada berapa kelas di kelas persiapan untuk anak tunarunggu?

I   : ada 5 kelas yang pertama itu kelas TL O(Taman Latihan Observasi) untuk anak

kurang dari 3 tahun yang anak anak itu belim sama sekali sekolah,anak usia 2

tahun…anak usia 1,5 tahun…itu mereka berada dikelas TLO itu…makanya

namanya kelas Taman Latihan Observasi,kemudian mereka kan belajar dikelas itu

selama 1 tahun,kemudian naik lagi di kelas persiapan 1 selama 1tahun

juga…tetapi…itu satu tahun thoo…ada juga yang selama 3 bahkan lima tahun itu

masuk dikelas persiapan khusus. Cuma…anak  anak yang dikelas TLO itu kan anak

anak yang belum pernah sekolah,kalau anak dukelas persiapan khusus itu anak yang

terlambat sekolah…namun usianya sudah  mencapai 7  tahun tapi terlambat dia

masuknya,anak anak yang agak telat perkembanganya tetapi umurnya sudah

mencapai 7 tahun,utamanya kalau dikelas TLO itu umumnya anak anak yang sudah

pernah sersekolah  1 tahun disini tetapi belum mengalami perkembangan… yang

kedua anak anak yang terhambat.

R   : Bagaimana mengelompokan kelas untuk anak anak di kelas persiapan?

I   : Digolongkan berdasarkan keterlambatanya,namun pada dasarnya dikelompokan

berdasarkan umur…untuki yang kelas TLO itu anak umur 4 tahun kebawah..untuk

kelas  persiapan 1 usia 5-6tahun…dan persiapan 3 itu anak anak hampir sama

fdengan anak kelas persiapan 2 tetapi banyak anak yang mengalami

keterlambatan…jadi penggolonganya gini..jadi ada anak usia 3-5 tahun tanda kutip

anak tersebut belum sekolah akan diakselerasi sesuai dengan umur dan

kemampuanya.seperti contoh murit saya tadi fahma…dia iitu dulu pernah masuk

ke kelas TLO Sekarang berada dikelas persiapan 3 ini sedangkan teman temanya

berada di kelas khusus…karena kemampuanya…kalau dia berada dikelas khusus

maka dia akan terlihant menonjol sendiri.ada juga dikelas khusus tersebut



digolongkan menjadi kelas dasar1 itu…ada anak yang sudah lama sekolah tapi

benar benar terhambat perkembanganya itu umurnya dia harusnya

SD…mengelompokanya seperti itu tidak mudah…harus memahami satu satu

anak.ada lagi.. dalam sebuah kelompok juga ada satu anak yang maaf…anak

tersebut mempunyai beberapa kekurangan.seperti dikelas ini…saya punya dua…

seperti yang dila itu sebenarnya umurnya belum masuk ke kelas tinggi…namun

kemampuanya sudah baik…tapi secara kelompok lebih baik disini daripada dikelas

sana.

R   : Kenapa menggunakan tulisan latin untuk membelajarkan pada anak tunarungu?

I    : Karena ini mbak…kita berfikir suatu global,dan satu kesatuan…kalau kita berkata

BOLA ya kita langsung akan berkata BOLA,kalau misalnya tak pecah nanti

bunyinya akan menjadi  BO O OLA.Misalnya ada huruf BA anak menyebut dari

BA itu adalah BAJU… Tidak menyebut BA A AJU..Karena sistemnya adalah

menyatukan…jadi persukukata…anak mengingat tulisan itu tulisan apa.tidak

dengan belajar huruf dahulu...dikelas kecil anak baru tahu kata kata persuku

katanya…kalau dikelas besar sudah tahu kalimat tanya.anak anak belajar kata itu

gini…misalnya ada kartu BOLA…ini  apa dek? BOLA… tidak dengan B O L

Amakanya saya garis bawah lengkung itu tandanya dibaca satu.

R    : Bagaimana perencanaan pembelajaran setiap harinya?

I   : bukan rencana tapi program,tidak ada rencana…jadi program kelas persiapan itu

gini misalnya dikelas kecil…mengenal diri sendiri..tahu nama dan bentuknya,kalau

dikelas atas..itu tahu nama,kemudian tulisan,jenis kelamin…artinya

perkembanganya lebih lengkap.kalau di TK itu ada indikator penyampaian…tapi

disini lebih perencanaan per semester misalnya dengan semester ini mengenalkan

buah.mengenalkan buah itu saja masing masing anak menangkapnya tidak

sama,dan guru masing masing harus punya data pribadi anak…sesuai

kemampuanya,dan perlakuan saya akan berbeda mbak…dengan masing masing

anak itu.

R   : Aspek apa saja yang harus didapat untuk mengetahui perkembangan anak?

I    : Bukan aspek mbak…tapi target…jadi awalnya begini…MMR itu awalnya adalah

percakapan,yang ditulis dalam visualisasi percakapan yang sudah diucap yang



sudah dikenal anak saya masukan kedalam jarring kata ini masuknya dalam kosa

kata…jarring kata hubunganya dengan sintaksis yaitu penyampaian kosa

kata…kemudian setelah percakapan ada yang namanya deposit,deposit itu

bacaan…jadi bacaan ini untuk kelas kecil diambil dari seperti inilah..dengan benda

nyata yyang ada…tetapi untuk kelas besar...deposit diambil dari buku

paket.misalnya ada bacaan temanya capung…kemudian capung mati..iiiiiih

kasihaaaan…sebenarnya kata ih kasihan itu pada anak tunarungu dijelaskan

dengan expresi mimic wajah iiiiih kasihan…dengan peragaan tangan didada atau

sebagainya.seperti lagi…aduh,expresi aduh diajarkan dengan expresi yang

sesuai.nanti anak akan mengenal bermacam macam prakmatis…kemudian

diterangkan pada penerapan.dipenerapan itu ada gramer…ada refleksi…itu adalah

evaluasi,seperti…siapa yang membawa capung?apa capung?berapa

capung?dimana capung?kemudian ada juga buku gambar…buku gambar itu

menyesuaikan tema.temanya capung ya gambarnya capung…mewarnai

capung…kolase capung.itu adalah keterampilanya…pergantian temanya itu sendiri

sekitar satu minggu.

R     : Dalam satu semester berapa kali berganti tema?

I      : Setiap satu minggu mbak…tapi kita lebih untuk mencapai penyampaian jadi

setiap hari anak akan belajar apa yang membuat dia tertarik,seperti tadi ada

beberapa anak membawa benda..saya menerangkan sesuatu dengan sesuatu yang

dianggap menarik oleh anak…dilihat saja matanya mbak..kita tahu mana yang

menarik untuk anak.jadi kita yang akan membawa anak untuk memperkaya

bahasanya dngan mengulang ulang ulang yang sudah tahu.misalnya dikelas besar

ya…saya membahas uang…aku membahas uang  seribu nilai mata uang…anak

belum sampai menggetahui mata uang.jadi ada yang saya tambhkan dari tema itu.

R   : Sejak kapan diadakan kelas persiapan untuk anak tunarungu di SLB ini?dan

metode apa yang digunakan untuk pembelajaran?

I   : Sejak tahun 2005,metode yang dipakai waktu itu adalah metode konvensional

belum menggunakan MMR…Dulu tidak ada percakapan tematik..jadi guru itu

member bahan



R   : Apa guna tepuk oleh guru saat membelajarkan kalimat pada anak?

I    : Tentu metode ini mbak,dengan MMR anak lebih mudah berkomunikasi..dalam

pembelajaran bahasa lebih mendapati,karena proses belajarnya ya itu tadi…dengan

menjelaskan menggunakan bahasa ibu,jadi guru itu membahasaka segala sesuatu

dengan memperagakanya.

R   :   Metode mana yang lebih tepat untuk dipergunakan?kenapa?

I    :   Tentu metode ini mbak,dengan MMR anak lebih mudah berkomunikasi..dalam

pembelajaran bahasa lebih mendapati,karena proses belajarnya ya itu

tadi…dengan menjelaskan menggunakan bahasa ibu,jadi guru itu membahasaka

segala sesuatu dengan memperagakanya.

R   :   Menurut ibu apa sebenarnya Metode Mathernal Reflektif itu?

S : Metode yang mengajarkan kepada anak menggunakan bahasa ibu,seperti

menjelaskan kepada anak…oooh iya…kemarin kamu berenang bersama

ayah.apakah anak tunarunggu akan mengerti  kalau kita berbicara ayah,tentu

tidak dengan mudah seperti itu…tetapi dengan metode mathernal reflektif ini kita

berucap ayah dengan mengisyaratkan yaitu menaruh jari ke bawah

hidung.misalnya kita tanya…ini siapa?ibu…mereka tahu ibu dari mana?dari

mimic expresi serta meletkan tangan dipipi dan telinga..anak tahu itu ibu..ada

telinga dan anting anting.itu…intinya membahasakan anak...dengan

menggunakan bahasa ibu itu tadi,jadi disini guru yang akan menambah kosa

kata…mengajarkan expresi serta memperluas dari satu yang diterangkan

tadi..misalnya menerangkan ayah…menerangkan ibuu..seperti apa ibu itu…jadi

dengan membahasakan



R  : Apakah hanya metode mathernal Reflektif yang digunakan di kelas persiapan?

S : Iya,yang digunakan itu adalah metode mathernal reflektif sampai kelas

besar…sampai anak betul brtul faham berkomunikasi

R    : Bagaimana pelaksanaan  MMR setiap hari di kelas?

S  : Ya itu tadi…percakapan satu…kemudian anak menerapkan apa yang mereka

dapatkan,yang tadipercakapan dengan guru..yang guru membahasakan dan

memperluas dari suatu kesatuan..dan juga percakapan dengan teman temanya.

R   : Apakah anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran berbahasa dengan MMR?

I    : Iya…harus karena kan emm…awalnya memang..kan bahanya dari anak..cerita

juga dari anak sehingga kan dikembangkan dalam bentuk pembelajaran itu…apa

yang dibawa anak itu menjadibahan..dari anak ke anak dan untuk anak.

R   : Bagaiimana cara guru menguasai anak bu?

I    : Ya seperti tadi…memahami karakternya,lihat saja murid yang besar tadi…dia

lebih em…lebih menyerang lebih aktif dari yang lainya,itu dia beranggapan tak

ada yang lebih dari dia..inilah aku…pikir nya…jadi akunya tidak bisa lunak.tidak

mungin dia akan mendapatkan perlakuan lunakku thoo..aku harus tegas

mbak,seperti lagi..ada yang cenderung wadul..yang pastinya adalah aku harus

melihat yaa…dengan memahami karakternya,dan yang penting itu anaknya

menjadi faham.

R    : Kemampuan apa saja yang dikembangkan melalui MMR?

I    : Gini mbak..jadi ada kemampuan sintetik,kemampuan sintetik itu artinya kosa kata

itu penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari hari seperti

terimakasih…silahkan duduk…,yang kayak tadi prakhmatis…waaaaw bagus

sekali,lalu…heeeem enaaak…itu penggunaan bahasa yang dalam bentuk

peragaan juga…itu sintatis…prakhmatis,dan bertata bahasa yang baik dan

benarseperti contohnya guru mengucap dan berkata “ membawa bulan”itu tidak



mungkin…tetapi akan dijelaskan dengan “oooh hani membawa bulan” karena

kecenderungan anak tunarungu itu adalah membolak balikan kata.misalnya

berkata saya bekok pagi tidak berangkat…yang dia ucapkan adalah pagi besok

tidak berangkat…itu tadi kesulitan anak dalam merangkai kata.karena

kekurangan bahasanya.kalau untuk saya…anak anak itu harus tahu mana

mama,nenek,kakek…karena menulis itu juga cukup susah…kencenderunganya

anak anak itu malas.kalau tidak dilatih terus akan sangat kurang kosa kata

mereka.

R    : Kecerdasan dan kemampuan apa saja yang paling menonjol dalam diri anak

tunarungu?

I : Motoriknya mbak…kayak menari,menggambar,menulis…yang ini tadi mbak

hanif…itu juara nasional…gambar dan cara mewarnainya bagus sekali

mbak.imajinasinya tinggi sekali..kan misalnya menggambar orang sedang

merokok…itu dia bisa menggambar dengan posisi lain..kalau yang dia lihat itu

posisi orang duduk…dia bisa menggambar dengan posisi tidur atau berdiri

mbak…bagus sekali gambarnya itu mbak.artinya talentanya dia memang

begitu…itu dikelas besar diatas…anak itu membuat keterrampilan dari Koran

mbak…aduuh…mungkin kalau yang orang normal saja itu kurang telaten

mbak…itu dilinting linting kecil sekali seperti itu…telaten sekali anak anak

itu.kalau ada juga anak tunarunggu yang bekerja dimarketing..tapi itu satu dari

beberapa.itu karena dulu…ita itu pernah mendengar mbak…ada juga anak disini

yang kehilangan dengar jadi dulu dia sempat mendengar…kemudian makin lama

daya denggarnya itu berkurang…berkurang sehingga dia tidak

mendengar.tapi,rata rata nak itu menggalami tunarungu sejak kecil,mbaknya itu

yang masih muda hati-hati.. tunarunggu itu rata rata bukan karena keturunan..tapi

dari ibu,seperti ibunya terkena dabak itu mbak..disini ada murid itu

tunarunggunya dulu karena ibunya terkena campak pada saat usia kehamilanya 7

bulan mbak.



R    : Apakah ada pembiasaan khusus untuk anak tunarunggu?contohnya seperti apa?

I    : Ada,kebiasaan bercakap dan berkomunikasi,dan menyampaikan bahasa sendiri lalu

bercakap,anak tunarunggu itu harus diajari bercakap…kalau tidak.gini kita

bayangkan saja anak anak tunarunggu itu berada dalam sebuah tempat tidak ada

suara,sunyi sepi,kalau anak normal yang rewel itu…dilelo lelo saja tenang dan

diam,tidak bagi mereka..mereka tahu Cuma umik umik saja..tidak ada

maknanya.kalau kita ngomong begini itu ka nada maknanya to mbak…seperti

kitta sedang berbicara sesuatu…pangangan kita kedepan tapi tanggan kita

menunjukan ke anak tunarunggu tersebut,pasti anak akan merasa bahwa kita

sedang membicarakan dia…padahal tidak sama sekali.itulah yang dinamakan

dengan kebiasaan dalam bercakap,makanya kita ngomong dengan anak

tunarunggu itu kita harus welcome ya..jadi kita selalu tersenyum agar mereka

senang,hati hati dengan mimic wajah…anak tunarunggu itu lebih cenderung

sensitive,kalaupun kita mau mbedo…itu ada wajah tersendiri untuk

mbedo…yang tahu itu adalah karena masing masing darinya itu tahu

expresinya.anak tunarunggu tidak mau disebut dengan anak yang tunarunggu

akan tetapi anak yang mengalami gangguan dengar.

R    : ada tidak pembiasaan khusus untuk anak tunarungu?

I  : dalam tahapan mmr ada mbak,tapi dari segi akademis untuk kebiasaanya

mbak..seperti meletakan tas…duduk ditempatnya..berdoa sebelum pelajaran,

memberi salam. Itu kebiasaan sederhana yang kita ajarkan.

R    : media pembelajaran apa saja yang digunakan untuk anak tunarungu?

 I : anak tunarungu itu lembar visual itu tadi, kemudian kita menyiapkan pias

kata…potongan kata itu lhoo…buku gambar, buku cerita, beragam mainan, yang

ada pokoknya mbak.

R    : apakah anak terlibat dalam pembuatan media pembelajaran?

I    : tidak semua terlibat mbak, biasanya anak membuat suatu  hasil karya yang tanpa



disengaja itu dipakai untuk pembelajaran esok harinya…itu mbak.

R : apakah anak dapat menerima materi yang disampaikan dengan menggunakan

MMR tersebut?

I    : insyaallah anak akan menerima dan faham, kita bisa tahu itu dengan adanya PR itu

tadi mbak…anak bisa tahu tanpa dituntun langsung oleh guru. itu tandanya anak

menginggat kan.misalnya hari ini kita menggambar ikan,dirumah ana

menggambar ikan,keesokan harinya kita bisa melihat,anak anak menggambar

persis ikan yang kemarin sedah diajarkan.itu kan artinya anak faham to.

R    : apakah setiap hari ada PR?

I    : iya pasti mbak, setiap hari ada PR karena apa mbak? karena disini Cuma belajar 2

jam saja.dirumah anak disuruh mengerjakan PR bukan berniat untuk membebani

anak namun untuk melatih anak menuliskan lagi, menggambarkan lagi,

identifikasi.

R      : apakah masing masing anak mendapatkan PR YANG SAMA?

I     : tidak mbak masing masing anak beda, sesuai dengan kemampuan anak itu tadi

mbak. makanya kalau tidak guru kelasnya tidak bisa memberikan PR

R  : apa ada perubahan cara berbahasa anak tunarunggu sesudah dan sebelum

menggunakan MMR?

I    : kalau saya belum pernah membedakan mbak karena saya belum pernah engajar

dengan menggunakan metode lain. tetapi lebih mudahnya gini, sebelum anak

bersekolah mereka belum berbahasa…sesudah bersekolah anak dapat berbahasa

dan menggunakan MMR ini  anak lebih cepat memahami apa yang disampaikan

guru. perubahanya sangat terlihat…karena mereka terlibat langsung, mengalami

langsung, menuis langsung, mencoba berucap. insyaallah keseluruhan mereka

faham.

R    : ada gak buk evaluasi untuk perkembangan anak?



I    : evaluasi ada tiap tengah semester kita adakan mid dan ujian semester kalau naik

kelas ada ujian kenaikan kelas…ada juga namanya perenting…itu adalah

pertemuan antara guru dan orang tua murid ,kan yang sekolah gak Cuma anaknya

mbak…orang tua juga kan mendampingi too..kita sampaikan tiap bulanya kita

sampaikan oleh orang tua.

R   : alat ukur apa yang di gunakan oleh guru untuk melakukan evaluasi atau penilaian

untuk murid?

I    : ya tadi itu mbak hasil pekerjaan rumah,hasil individu,kemudian ad hasil ujian.kaya

gitu gitu itu sih mbak.

R    : Ada tidak pengayakan untuk  anak?

I    : ada tadi yang sudah dikatakan diawal mbak,sekitar setengah jam diadakan untuk

anak.

R    : ada pembinaan khusus tidak untuk anak yang mempunyai kekurangan?

I    : pembinaan khusus belum ada..Cuma lewat parenting itu tadi mbak..kita shere dan

bicarakan.

R    : siapa saja yang berperan dalam penggunaan MMR  ini?

I    : ya pastinya guru,kemudian anak dan orang tua mbak,sekolah juga berperan arena

tanpa fasilitas dari sekolah juga akan kurang terlaksana dengan baik.

R    : peran sekolah untuk perkembangan anak?

I    : peranya ya itu mbak dalam pengadaan fasilitas,kemudian pengadaan lomba lomba

untuk anak yang memang mempunyai motori yang baik…seperti itu sekiranya.

R    : peran orang tua dalam hal ini apa buk?

I    : ya kalau menurutsaya itu ya dalam pembimbingan untuk anak dirumah.ada orang

tua yang cuek,ada orang tua yang sangat perhatian terhadap anaknya…kalau yang

perhatian,biasanya anaknya akan lebih cepat menerima, pokoknya peka..orang



tua komunikasi dengan gurunya.

R    :hambatan apa yang dildapati dalam MMR ini?

I  :saya rasa tidak ada, karena memang kita melakukan disini sesuai dengan

fasenya.kita membelajarkan anak untuk dapat berbahasa…ya hannya harus

bersabar.itu sajambak.paling ini si mbak. sikap anak yang mengganggu proses

pembelajaran..

R    : bagaimana upaya guru untuk menanggulangi hambatan itu buk?

I    :yaa paling kalau anak  tersebut susah untuk diingatkan maka kita pisahkan agar

proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.
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HASIL WAWANCARA

R   : ada berapa kelas di kelas persiapan untuk anak tunarunggu?

N   : Pada dasarnya dikelas persiapan (PAUD) ada 5 kelas TL,Kelas TL itu setara

dengan kalau kelas umumnya yaitu playgroupnya nya kalau kelas Persiapanya

1A,Persiapan 1B,Persiapan p2,persiapan khusus…yang ada disitu anak yang

berumur 5tahun belum sama sekali sekolah,ada yang sudah sekolah tapi dekelas

umum,ada yang belum sekolah naah kita jadikan di satiu kelas itu..di kelas

Persiapan 2B.Kelas B yang tanda kutipnya khusus

       Perbedaanya ada dimana buk?

       Tapi tidak terpisahkan dengan semata mata murid banyak,nah untuk kelas sayaa

dulu rata-rata murid disini umurnya 3-4 tahun.disini mereka sudah dua

tahun…yang pertama mereka ada di kelas latihan…

R   : Bagaimana mengelompokan kelas untuk anak anak di kelas persiapan?

N    : Berdasarkan umur,dan kemampuan anak…itu siii..

        Naaah,begini…sebelum mereka masuk ada disini namanya assessment,itu dilihat

dari motoriknya,desiblenya berapa,semuanya kita lihat..itu yang menentukan

dimana anak itu bisa kita tempatkan…kan kita lihat..ooh ini anak kok sudah

bagus,eeem akademisnya..jadi lngsung masuk ke kelas persiapan bawah…lngsung

masuk ke kelas dasar satu.yang baru mau masuk itu sealu kita assessment..kaya

observasi.

R  : Kenapa menggunakan tulisan latin untuk membelajarkan pada anak tunarungu?

N   : Itu dari segi kepraktisan dan dari segi pemanfaatan…anak anak yang menulis latin

dengan otomatis dia akan bisa menulis tegak bersambung atau gedrik…kemudian

dari segi kemanfaatan anak anak tunarungu itu payah dengan indra

keseimbanganya,kemudian untuk itu kita latihkan saja…salah satunya dengan

melatihkan motorik,nah dengan tulisan lati itu melatih motorik juga,itu juga akan

lebih cepat dalam menulis gedrig,kan kita juga alon alon alon dalam melatih



motorik anak,kemudian dengan tulisan latin ini merupakan satu

kesatuan…misalnya tulisan APEL dengan satu ucapan akan menjadi APPEL..tapi

kalau dengan menggunakan tulisan gedrig anak anak akan membaca dengan

terenggah enggahA P E L tulisanya akan terpisah pisah kan,dari segi ucapan akan

menjadi satu juga,satu arti dan satu makna..APEL.. dan lengkungan itu kita

namakan fase.makanya kenapa saat menulis itu dengan menggunakan garis

lengkungan...

R   :   Bagaimana perencanaan pembelajaran setiap harinya?

N   : Pada dasarnya…jujur jujuran aja ya mbak…temen temen dituna runggu ini tidak

membuat RPP,jadi pembelajaran yang terjadi adalah secara spontanitas,mbk tahu

sendiri…kita menggunakan MMR yang anak suka itu yang kita bahas hari

itu,kita kan tidak bisa memaksa anak,untuk belajar ini…itu belum tentu anak

suka dan namanya jadi tidak alamiah..ditahapan MMR ada yang namanya

perdati…percakapan dari hati ke hati.kowe kudu gelem tak sinauni iki…ini jadi

tidak alamiah kan…jadi tidak bisa kita rencanakan.kemudian kita tidak ada

RPP..tapi setelah pembelajaran kita ada laporannya.itu berguna untuk syarat

administrasi atau pengawasan atau juga berguna untuk kita sendiri…misalnya

tes..apa saja yang sudah diajarkan…tapi kita mengacunya pada kurikulum umum

yang kita modifikasi ,kumudian walaupun anak anak itu belaja dengan

spontanitas dalam satu semester itu kita punya target..misalnya anak sudah

mengguasai berapa kosakata…seperti alat transportasi kita menggambil contoh 5

saja dulu seperi mobil,sepeda,kereta api,pesawat,bus.naah itu saja…untuk

penerimaan anaknya itu sendiri pasti berbeda karena masing masing anak itu

mempunyai kemampuan yang berbeda.kemudian hewan…kita kenalkan anak itu

dengan hewan yang sekiranya dia tahu dan sering dia lihat,yang umum umum aja

anggota tubuh, buah juga sama saja…kalau warna memang sudah kita kenalkan

warna sejak awal..tidak hanya merah kuning hijau…untuk targetnya itu..ya

seperti itu…tapi kan dengan hukum penyampaianya dalam suatu gambar kan

pasti macam macam warna…meskipun dalam akhir semester penyampaian kita

adalah hanya merah kuning hijau tersebut

-jadi untuk meningkatnya naik kekelas selanjutnya lebih kompleks ya buk?



          Iya mbak sesuai  dengan pencapaianya itu,untuk kelas TLO bisa menebalkan

tulisan itu sudah mungkin target disemester pertama…tapi untuk dikelas saya

misalnya anak sudah dapat menulis secara mandiri…seperti itu mbak.kalo MMR

itu penekanyana adalah global intuitive artinya tidak hanya ngerti APEL ki

gambare koyongono kae,jadi anak bisa tau gambar APEL,tulisan APEL,warna

APEL,tahu ucapan APEL,dan bisa menuliskan APEL.Jadi tidak hanya kita kasih

tahu ini lhooo APEL tapi kita kupas tuntas tentang APEL tersebut.

         Jadi kita tanya anak anak…’ Mana APEL?

Coba ucapkan APEL…ayo lingkari tulisan APEL terus anak suruh maju dan

menulis…yooo ikuti bu Nindy…APEL  tutup matanyaa…terus anak suruh

mengucapkan APEL.

R   : Aspek apa saja yang harus didapat untuk mengetahui perkembangan anak?

N    : Ya pastinya kita tetap ada midsemester itu sebagai evaluasi selain tugas rumah..

        Walaupun kita kelasnya klasikal tapi tugas mereka tetap  individual ituu…artinya

ada anak yang pada tahap persiapan satu ini masih menebalkan tapi ada juga yang

sudah dapat menuliskan,untuk PR itu katanya membebani tapi kita tidak seperti

itu…kita adalah anak khusus yang ada intinya harapan kita anak anak kita akan

sama dengan anak umum yang setara dengan usianya,ini kan khususnya adalah ke

bahasa anaknya…makanya bagaimana cara kita supaya menyetarakan dia dengan

anak umum yang seumurnya.mencuri start ibarat kata,kalau anak umum umur 6

tahun mereka sudah purna bahasa ngerti sakit iku yoo ngono kui sakit,ngerti

bapakku kii yoo iku bapakku,ibuk…mereka sudah purna bahasa tetapi kalau anak

yang 6 tahun di kelas tunarungu itu kita benar benar harus mengulang ulang sakit

iku piye too.kita kejarkan dari sekarang.dengan metode yang benar selama 2

tahun.untuk anak tunarunggu  usia 12 tahun itu baru purna bahasa.nanti lebih

jelasnya ke buSulis mungkin beliau untuk teorinya lebih tahu.makanya kalau untuk

anak normalnya adalah umur 6 tahun sudah purna bahasa tapi untuk anak

tunarungu umur 12 tahun baru purna bahasa…karena anak tunarungu harus 1000x

mendengar,dan 100x mengucapkan untuk faham…makanya kita ulang ulang terus

yang namanya ita mencuri start itu tadi.kita benarbenar kejarkan bahasanya karena

bahasa itu kan jendela pengetahuan kan.



R    : Dalam satu semester berapa kali berganti tema?

N    : Eeem…sebenarnya tiap hari kita ganti tema mbak ya…tapi memang ada kosakata

yang dulang ulang,kan mungkin anak sangat minat dengan barang bawanya yaitu

mobil…itu bisa jadi satu minggu dua kali kita tidak bisa menentukan…

-lalu buk maksutnya bagaimana?apa satu semester ini targenya satu ini atau

bagaimana?

          Maksudnya begini..misalnya satu semester ini kita membahas mobil…satu hari

ini..kita penar benar kupas tuntas dari rodanya ada berapa?dan lainya

ituu…warnanya apa siapa yang membeli mobil?itu pembelajaran hari ini..hari

kamis dan jumat kita ada kelas perkembangan bahasa..kita akan kupas lagi

tentangt mobil itu tadi.naaah…itu nanti sangat berperan…mobil itu gathukane

opo wae?oooh ada motor,ada sepeda,ada pesawat jadi kita tidak percakapan

hanya identifikasi saja,misalnya gambar dengan gamar…tulisan dengan

tulisan…ada gambar kapal…ada tulisan kapal…anak  ditunjukanini gambar

kapal..sudah faham lalu kita acak…naaah itu nanti berkembang lagi…tulisane tak

ilangi  ngarepe tok.gt lho mbak…artinya luas…tidak hanya identifikasi,dan bisa

dikembangkan menjadi yang lain

R   : Sejak kapan diadakan kelas persiapan untuk anak tunarungu di SLB ini?dan

metode apa yang digunakan untuk pembelajaran?

N   : Saya belum lama disini mbak,tapi yang saya tahu sejak tahun 2005

R   : Apa guna tepuk oleh guru saat membelajarkan kalimat pada anak

N   : Gunanya untuk memudahkan pemengalan setiap kata yang kita ucapkan mbak

R   : Metode mana yang lebih tepat untuk dipergunakan?kenapa?

N   : Menurut saya ya metode mathernal reflektif ini mbak…karena metode ini berasal

dari belanda,yang disana juga metode ini digunakan sebagai metode

pembelajaran yang baik,yang ada tunarungunya.dan dengan metodhe ini sudah

diakui bahwa perkembangan untuk berbahasa anaknya baik.

-kalau guna tepuk saat mengajar itu apa buk?

         Oooh…itu begini mbak…misalnya saya bilang pesawat…maka yang dia ucapkan

adalah uuenyeee uuuenyee ueenyee…naaah..sayaa menggunakan

tepuk…menjadi tiga



R   : Untuk penilaianya bagaimana buk?

N   : Itu nanti bergantung dengan masing masing guru kelas…itu ya mbak ada anak

yang umur 4 tahun belum bagus,nah itu nanti kita golongkan “petani” bahasa

gampangnya kita petani mbak diobservasi..dan dirundingkan dengan guru lain

mbak…bagaimana kondisi dan perkembangan masing masing anak itu.nah disitu

apakah anak itu kita masukan dalam kelas khusus ataukah kita akan masukan ke

kelas yang semua anaknya perkembanganya itu bagus.ada yang disini kelas khusus

itu..kan anak anak.disana belum bersekolah,disitu anaknya memang banyak yang

belum bisa apa apa..ada yang umur 6 tahun dia belum bisa menulis…dan juga

kepekaanya untuk berbahasanya kan juga belum…makanya mereka dijadikan satu

dikelas khusus…dan dikelas khusus itu ada program pengejaran mbak,anak anak

itu belum mampu…tapi mereka sudah terlambat…makanya kita punya program

khusus untuk tambahan jam pembelajaran,itu supaya mereka setara dengan anak

yang seusianya.

R   : Apakah ada kelas khusus untuk pembelajaran berbahasa pada anak tunarungu?

N   : Kelas di SLB semuanya kelas khusus mbak,mungkin yang kamu maksud kelas

khusus itu untuk perkembangan bahasanya yang disini BPBI sama Bina Wicara

kalau ditunagrahita ada beladiri,nah ini yang ditunarunggu ada BPBI dan Bina

Wicara.bisa dilaksanakan dikelas dan diluar kelas…tetapi karena guru BPBI

dikelas…jadi kita laksanakan dikelas… karena anak sudah memakai alat

bantu…maka itu akan lebih mudah mbak…anak diwajibkan memakai alat bantu

karena alat bantu itu membantu 30%  pendengaran mereka,dan pada

kenyataanyapun itu bisa lebih…dan alhamdulilah semua anak punya,dari yang

punya hingga yang tidak punya…dapat mengusahakan kee pedulikasih

indosiar…atau bantuan alat bantu dengar yang bekas bekas,atau cicilan

cicilan…banyak jalan…kita menggusahakan anak untuk memakai…karena itu

sangat pentiiing...ada anak yang umur 5 tahun 6 tahun baru memakai alat bantu

dengar,itu sama dengan anak mendengar di usia 0 tahun.dia melihat tapi dia tidak



mendengarkan…bayi itu mbok sekitarnya dia ngomong ririiin…bapak

ibu…ngageti atau apa..diaa tahu tpi kan belum tanggap…belum

mendengar…disini ada yang namanya fauzan,kalau bu gurunya tidak melatihkan

namanya…dia tidak akan tahu kalau namanya itu fauzan…tapi saya belum sampai

itu…anak disini baru sampai deteksi suara…duuung dung dung ada,membedakan

bunyi…dududududududung…oooh cepat,du g dung ooh lambat,baru itu mbak

deteksi sama diskriminasi.

R   : Persiapan apa saja yang dilakukan untuk pembelajaran berbahasa pada anak

tunarungu?

N  : Kalo persiapan setiap harinya si,saya rasa kok ya tidak ada ya sepertinyaa kalau

dari rumah itu…persiapanya ya guru faham dengan MMR itu sendiri..jadi guru

masuk..anak masuk sudah tahapan MMR tu sendiri,setelah terjadi percakapan baru

kita siapkan…ooh ada percakapan tentang baju..oooh berarti hari ini kita

membahas tentang baju.yang saya harus siapkan jadi…kertas dan

origami,,persiapanya pasca percakapan mbak.

R   : Apakah ada RPP dan perangkat pembelajaran yang digunakan? Contohnya seperti

apa?

N   : Ada mbak kurikulum yang sama dan setara dengan TK pada umumnya

R   : Apakah ada kurikulum khusus yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran pada

anak tunarungu?

N    : Belum ada  mbak, seperti yang saya bilang tadi oedoman kita adalah kurikulum

TK pada umumnya

R   : Berapa jam dalam seminggu anak berada pada kelas persiapan untuk pembelajaran

berbahasa?

N    : Ada 3 jam mbak,dari jam 08.00 sampai 10.30 kita lalui setiap harinya selama satu

minggu itu full…nanti ada program pengayakan…jadi nanti setelah jam anak anak

pulang kita ambil 2 anak yang kemampuanya hampir sama untuk mengulang

pelajaran dihari itu juga sampai pukul 11.00.kita kupas laah…misalnya seperti

chrisna dan bella…dari segi akademisnya hampir sama..nah kemampuan mereka



dikelas klasikal itu sudah lebih..namun dikelas tersendiri itu tadi kita

tambahkan,dan sebalikan mbak dengan anak yang kemampuanya agak kurang,kita

akan kejarkan diwaktu itu.

R   : Bagaimana perkembangan bahasa anak tunarungu di SLB Negeri Semarang?

N    : Baik yaa mbak..kalau kita lihat dari awal…mereka belum berbahasa..setelah

tahun kedua mereka sudah berbahasa,kalau tahun ini..saya lihat sudah sangat

baik..duluu yang artinya mereka belum mengenal a i u e o..bahkan sekarang bisa

mengucapkan,bisa menulis sendiri…mengerti namanya sendiri.bahkan ada yang

sudah bisa menuliskan nama teman temannya…itulah mbak…untuk anak

tunarunggu sudah sangat baik perkembanganya..denga menggunakan MMR

R   : Bagaimana cara guru berkomunikasi dengan anak tunarungu?

N  :Cara guru berkomunikasi,kalau di SLB ini selain menggunakan oral,kita

menggunakan isyarat,isyarat alami atau gesture intinya yang semua orang

tahu.yang sekiranya gesture itu mendukung kita untuk mengucapkanya..misalnya

berlari ya kita tidak hanya mengucap berlari…tapi..juga dengan bahasa tubuh

kita.kan mendukung…gerakan kita mendukung kognitif anak.intinya seperti itu

mbak.

R   : Bahasa apa yang digunakan guru dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu?

N  : Bahasa Indonesia mbak,walaupun kita dijawa…kita menggunakan bahasa

Indonesia sebagai pengantarnya.kita menggunakan bahasa gesture atau isyarat

alami itu mbak.

R   : Bagaimana cara anak merespon bahasa atau pembicaraan dari guru?

N  : Kalau mereka sudah tahu apa yang saya ucapkan mak mereka akan langsung

menjawabnya mbak..ikan

      Tapi kalau pelom,mereka akan menggumam sendiri.paling mereka akan merespon

profokasi dari kita menggunakan gesture,makanya  guru harus

tangkap,tanggap,dan peran ganda kalu bahasanya.membahasakan…artinya guru

yang membahasakan mbak.



R  :Metode apa saja yang digunakan untuk membelajarkan bahasa pada anak

tunarungu di SLB Negeri Semarang?

N   : Kita menggunakan MMR itu sendiri mbak..nah didalam MMR itu juga banyak

terdapat metode..seperti peran,ada juga yang global intuitif,banyak sekali

mbakk,tanya jawab.dan disini kita adalah memancing  anak untuk berbicara.

R : Metode apa yang paling tapat untuk diterapkan pada anak tunarungu dalam

mengembangkan kecerdasan bahasa?

N : Kita menggunakan MMR itu sendiri mbak..nah didalam MMR itu juga banyak

terdapat metode..seperti peran,ada juga yang global intuitif,banyak sekali

mbakk,tanya jawab.dan disini kita adalah memancing  anak untuk berbicara.

R   : Bagaimana pelaksanaan metode maternal reflektif di SLB Negeri Semarang?

N : Pelaksanaan berjalan dengan baik, dan memang di SLB ini kebanyakan

menggonakan MMR sebagai metodenya dalam pembelajaran anak tunarungu.

R   : Apakah anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran berbahasa dengan

metode maternal reflektif?

N  : Tidak semuanya, tergantung masing masing anaknya biasanya disini anak yang

mempunyai deya pendengaran yang masih baik dia akan tahu apa yang

diinginkan guru,berbeda dengan anak yang pendengaranya sedikit parah

mbak,dan juga semua bergantung dengan kekurangan masing masing anak.

R  : Bagaimana tahap percakapan dari hati ke hati dalam MMR di SLB Negeri

Semarang?

N    : tahapnyya pada intinya percakapan dari hati ke hati seperti ubu dengan bayinya

R   : Bagaimana tahap ideovisual MMR di SLB Negeri Semarang?

N    : untuk kelas tunarungu idiovisualnya baik mbak



R   : Bagaimana tahap refleksi bahasa MMR di SLB Negeri Semarang?

N   : Refleksi bahasanya cenderung meningkat bahkan selalu meningkat

R   : Bagaimana cara guru menguasai kelas?

N   : dengan memahami karakter masing masing anaknya

R  : Kemampuan apa saja yang dapat dikembangkan melalui metode maternal reflektif?

N   : Banyak sekali mbak ,tetapi cenderung pada motorik anak

R   : Kecerdasan/ kemampuan apa yang paling menonjol dalam diri anak tunarungu?

N : Kemampuan motoriknya, mbak bisa melihat di hasil karya anak anak tersebut

seperti gambarnya dan juga keterampilan lainya…mereka lebih mempunyai

kreatifitas yang lebih

R   : Apakah ada pembiasaan khusus untuk anak tunarungu? Contohnya seperti apa?

N : dalam tahapan mmr ada mbak,tapi dari segi akademis untuk kebiasaanya

mbak..seperti meletakan tas…duduk ditempatnya..berdoa sebelum pelajaran,

memberi salam. Itu kebiasaan sederhana yang kita ajarkan.

R    : Media apa yang digunakan dalam membelajarkan bahasa pada anak tunarungu?

N    : Audio, gambar, semuanya yang ada disekitar anak mbak

R   : Apakah anak terlibat dalam pembuatan media pembelajaran?

N    : tidak semua terlibat mbak, biasanya anak membuat suatu  hasil karya yang

tanpa disengaja itu dipakai untuk pembelajaran esok harinya…itu mbak.

R   : Apakah anak dapat menerima materi yang disampaikan dalam pembelajaran

berbahasa dengan metode maternal reflektif?

N    : insyaallah anak akan menerima dan faham, kita bisa tahu itu dengan adanya PR

itu tadi mbak…anak bisa tahu tanpa dituntun langsung oleh guru. itu tandanya

anak menginggat kan.misalnya hari ini kita menggambar ikan,dirumah ana

menggambar ikan,keesokan harinya kita bisa melihat,anak anak menggambar

persis ikan yang kemarin sedah diajarkan.itu kan artinya anak faham to.



R    : Apakah ada perubahan dalam berbahasa anak tunarungu sebelum menggunakan

metode maternal reflektif dan sesudah menggunakan metode maternal reflektif?

N    : Terlihat sekali, bahwa anak yang dulu masuk ke sekolah ini belum berbahasa

sama sekali…mereka sudah dapat berbahasa

R   : Apakah ada evaluasi terhadap perkembangan anak tunarungu?

N   : Ada, evaluasinya dalam bentuk hasil yang didapat anak , dan juga engan

pertemuan rutin kepada orang tua atau wali murid

R     : Apakah ada pengayaan untuk anak mempunyai kemampuan lebih/ menonjol?

N    : Ada mbak dengan memisahkan anak itu tadi, misalnya anak yang punya

kelebihan kita kejarkan materinya dan anak yang masih kurang kita kejarkan juga

agar mmereka setara dengan yang lainya.

R  : Apakah ada pembinaan khusus bagi anak yang mempunyai kemampuan yang

kurang?

N    : Iya,dengan mengejarkan, pada umumnya member tambahan waktu belajar

R   : Siapa saja yang berperan dalam penggunaan metode maternal reflektif pada anak

tunarungu?

N    ; Semua orang disekitar anak tersebut

R   : Bagaimana peran sekolah terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu?

N    : Sangat baik dalam mengfasilitasi

R   : Bagaimana peran orang tua terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu?

N   : Sangat dibutuhkan dalam keaktifanya kepada anak, dan juga peran orang tua untuk

selalu berkomunikasi pada sekolah tentang perkembangan anak selama anak

dirumah,sehingga guru dapat selalu mengetahui perkembangan anak.

R   : Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan metode maternal reflektif?

N    : Apa ya mbak,sepertinya tidak ada
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