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Sesuaikan kegiatan-kegiatan anak Anda

Anak dapat mempelajari keterampilan tertentu dengan berbagai cara. Anda dapat
menyelaraskan kegiatan-kegiatan dalam buku ini agar sesuai dengan anak, keluarga,
dan lingkungan Anda.

Selagi melakukan kegiatan dengan anak
Anda, Anda akan menemukan berbagai cara
untuk melakukan hal-hal yang membuatnya
tertarik dan mau melakukan sesuatu...

... dan Anda akan mengetahui hal-hal apa saja
yang menrbuatnya tidak senang atau tidak
mau melanjutkan kegiatan.
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Anda dapat menyesuaikan kegiatan dengan bahan-bahan
yang Anda miliki. Misalnya, jika suatu kegiatan dalam buku
ini menunjukkan seorang anak sedang memainkan suatu
mainan, Anda tidak p€rlu membuat atau membeli mainan
yang sama. Alih-alih, Anda dapat menggunakan bahan apa
saja yang tersedia.
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Noah lampahnya taKut untu[
moluncur sondiri. Tapi

mungKin ia aKan mau

moncobanla jiKa aru bordiri
di daxalnya dan borbicara

dongann,la.

l*u tidar mompun,lai

balor-balo( lapi
Kalong-Kalong ini juga

biea.

?a



PEDOMAN UMUM UNTUK KEGIATAN.KEGIATAN BELAJAR 17

Terapkan kegiatan agar sesuai
dengan pekerjaan sehari-hari dan
kegiatan keluarga Anda.

Pertama, coba lakukan sendiri kegiatan tersebut

Sambil bersiap untuk mengajar anak Anda, coba lakukan sendiri masing-masing

kegiatan, seraya memikirkan tiap langkahnya. Ini akan membantu Anda dalam
mencari cara terbaik untuk mengajari anak Anda.
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Oapav ini bol{ar mafan eondiri lanpa

m?mporgunalan pnglihatannta.

gapaL ini bal4iar maKan eandiri hanp
dangan monggunaran bidang ponglihatan

rampingnla.

OuKu monginstruKciKan unlul mombanlu

momporrual tangan Viail. Monata buah-
buahan di xioc Kami aKan mombanlunla,

jug moringanKan lugac eaya.
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Lakukan dari belakang anak Anda

Selalu konsisten

Cobalah untuk selalu
menggunakan cara, kata-kata,
dan langkah yang sama dalam
mengajarkan suatu
keterampilan. Anda
memerlukan beberapa jenis
kegiatan yang berbeda karena
anak-anak pada umumnya
tidak bisa tertarik pada satu
hal terlalu lama. Namun
cobalah untuk tidak
mengubah cara Anda
membicarakan dan
mengajarkan tiap
keterampilan. Memulai dan
mengakhiri kegiatan dengan
ucapan atau tindakan yang
sama juga akan membantu.
Dengan cara ini anak akan
mengetahui bahwa ada
perubahan kegiatan.

Ketika Anda menunjukkan cara melakukan suatu kegiatan
baru pada anak Anda, misalnya makan atau memakai
pakaian sendiri, mungkin akan lebih mudah baginya untuk
memahami gerakan Anda jika Anda berada di belakangnya.
Kadangkala akan lebih baik jika Anda meletakkan tangan
Anda di atas tangannya. Namun pastikan untuk bertanya
terlebih dahulu pada anak Anda apakah ia keberatan jika
Anda melakukan hal tersebut.

Ayah Pepe mengucapkan kata-kata ini setiap kali
keluarga mereka selesai makan malam

Yaa. bolohah sala

mclolaKKan lzngan

eala di ztac

tanganmu unluK

mambanlumu?

Ma(an malam

sudah tclocai,

?oPo



Berikan anak Anda waktu yang
cukup

Anak dengan gangguan penglihatan
membutuhkan waktu yang lebih lama
untuk melakukan sesuatu, paling tidak
untuk awalnya. Ia membutuhkan waktu
untuk berpikir tentang instruksi Anda
dan bagaimana menanggapinya. OIeh
karena itu, pastikan untuk memberikan
waktu yang cukup baginya agar ia bisa
melaksanakan instruksi Anda.

Pastikan anak Anda mengetahui apa yang
dilakukannya

Anak yang tidak dapat melihat dengan baik, tidak dapat
mengetahui seberapa jauh untuk dapat menyelesaikan
pekerjaannya, sehingga Anda perlu memberitahunya.
Jika tidak, ia rnungkin akan kehilangan semangat, tidak
menyadari seberapa jauh yang sudah ia lakukan. Dan
pastikan untuk memujinya jika ia melakukan sesuatu
dengan baik. Sernua anak butuh pujian.
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Pastikan anak Anda mengetahui apa
yang terjadi di sekitarnya

Anak yang dapat melihat memahami banyak
tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Ia
tahu, contohnya, siapa yang sedang berada
dalam ruangan, siapa yang sedang berbicara,
apa yang sedang dilakukan orang lain, dan
dari mana suara berasal. Anak tunanetra
belajar menggunakan inderanya yang lain
untuk rrlengetahui hal yang sama. Anda
dapat membantunya mempelajari lingkungan
sekitarnya dengan rnenjelaskan dan
menunjukkan padanya apa yang sedang
terjadi.

la sclalu monunggu

boborapa saat sobolum

mulai maKan.

9agut, Kofi. Tinggal aatu

Kancing lagi.

Dangar Guara airnla?
iala aadang maneuci

lantai, Kam 6an.
lantai jadi rotor

*lalah dilalui orang

banlaK.
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Ingatlatr bagaimana anak-anak belajar

Ketika Anda mengajarkan keterampilan baru pada anak, ia akan mempelajarinya secara

bertahap.

Pertama, ia belajar
melakukan keterampilan
tersebut dengan bantuan.

Kemudian ia mengingat
bagaimana melakukan
itu semua sendiri.

Terakhir, ia menggunakan
keterampilan tersebut dalam
situasi yang berbeda.

Ingatlah ketiga tahap tersebut dalam mengajari anak Anda. Juga harus diingat bahwa
semua anak perlu banyak latihan sebelum mereka mempelajari keterampilan baru.

kgfat hnganmu
cporli ini, f,oea, unluk

molindungimu.

6afamng l:mu Ju1p
tehu b4eimenr
borjden di lurr

dongan .m.n.

9r9uo, f,o*.
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Banyak kegiatan dalam buku ini yang meminta Anda untuk memberi banyak bantuan
pada anak Anda di awal kegiatan. Namun setelah ia mulai menguasai suatu keterampilan,
secara bertahap biarkanlah ia melakukannya sendiri. Misalnya, ketika anak Anda belajar
untuk makan sendiri:

Mulanya Anda mungkin akan
perlu ur)tuk meletakkan
tangan Anda di atas tangan
anak Anda.

Ketika Anda nlerasa bahwa ia mulai
melakukan sebagian kegiatan itu sendiri,
longgarkan pegangan Anda pada
tangannya. Kemudian perlahan-lahan
pindahkan tangan Anda ke pergelangan
dan lengan bawahnya...

...dan kemudian
ke sikunya.

Kofi, ini ubinla
datang.

9ague, Kofi.

Kamu mulai

bisa maKan

sandiri.

5a1a molataKKan langan

eala di atae langanmu
untuK mambanlumu

eaduit.
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AAendorong anak Anda agar mandiri

Wajarlah jika ingin membantu anak Anda dalam melakukan sesuatu. Namun jangan
melakukannya secara berlebihan karena nantinya ia tidak akan punya kesempatan
untuk belajar bagaimana dunia ini bekerja. Misalnya:
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Ketika anak menjatutrkan
mainan, wajar jika Anda ingin
memungut dan memberikan
mainan tersebut padanya...

...narnun ia akan belajar lebih
banyak jika Anda membantutnya

untuk menemukan sendiri mainan
tersebut

Memanfaatkan sisa penglihatan anak Anda

Jika anak Anda masih dapat melihat walaupun sedikit, cobalah untuk melakukan kegiatan
yang bermanfaat bagi penglihatannya tersebut. Bab berikutnya akan menjelaskan caranya.
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o&dilil legi, Dong

Dong. tv*ran o{r
trngrnmu lobih doret
Io rurrr ErluBan...

Faram Normr lamparqa dnpl molihet

hgn labih bair dongtn eahqa lerang
ro1a aran wblawznqa dngtn nillr;,nnye

di ilac *ltmut di lorts ini umbll cala

monetcl paKain.




