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ABSTRACT 

Lib skill munmIling is erimed fa devefop fbe skr71 in 
solving some special problems at the present an in the 
future. In love skill conseling appreciate prafices 
facilities, where paktices are used for studenis in 
developing live skill.-€very human has potency to grow 
and gets right fo maximize fheir personal competency 
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PENDAHULUAN 

Sejalan dengan gencamya garakan Hak Asasi Manusia (HAM), 

muncuflah pandangan baru bafrwa sernua anak luar Ttiasa han~s  

bersarna-sama dengan anak yang normal di tempat yang sama. Dengan 

kata lain, anak luar biasa ti&k b l e h  ditolak untwk hiajar di sekolah 

umum yang mereka inginkan. Sistem pendidikan semacam ini'ah yang 

&=but pendtdikan inklusi. 

Secara singkat pendidikan inklusi dapat diartikan sebagai model 

penyefenggaaaan pendidikan dimana a m k  yang rnemjliki kelainan dan 

anak yang normal dapaf belajar bersarna-sama di sekolah umum. Bagi 

rnereka yang rnern~flri kemfitan karma kecacatannya disediakan barnuan 

khusus. Dalam sistem pendidikan ini digunakan terminologi anak dengan 

berkebuluhan khusus atau disingkat "Children wfih Special Education 



Need fChWren with SEN)" unffrk rnenggarrtikan isfifah anair cacat alau 

anak luar biasa. Hal ini mengandung makna bahwa setiap anak 

mempunyai kewuhan khusus baik yang permanen maupun tidak 

permanen. Kebutuhan khusus ini dapat dibedakan menjadl tlga, ya~tu: (1) 

kebutufran kfmus s e a m  ind-~~du; (2) kebwfian khusus yang bemifat 

kekmualian; dan (3) kebutuhan khusus yang umum. 

Perubahan Paradigmatis dalam Layanan Pendidikan Anak 

Berkebutuhan Khusus 

Sehubungan dengan perubahan cara pandang masyarakat 

Zeshadap anak luar Msa di bebrapa negara-temasuk pada sebagian 

masyarakat di Indonesia--, terdapat kesepakatan bahwa sistem 

p e n d i a n  mkfusi adafah sistem wndidikan yang paling layak untuk 

dilaksanakan. Sunanto (2000: 4), menjelaskan beberapa alasan 

pendidikan inklusi Jayak sehagai model pendidikan bagj anak luar biasa, 

yaitu 1) Semua anak mempunyai hak untuk belajar bersama; (2) Anak- 

anak M a k  haws cfiperlakukan diskriminatif dengan d'ipismhkan dafi 

kelompok lain karena kecacatannya; (3) Para anak luar biasa yang telah 

lulus dafi pendjdikan segregasi (SLB), rnmuntut segara diakhirinya sistem 

segregasi; (4) Tidak ada alasan yang legal unfuk memisahkan pendidikan 

b g i  anak Iuar biasa, karena setiap orang rnernilki kekurangan dan 

kelebihan masing-masing; (5) Banyak hasfi penelitian menunjukkan bahwa 

prestasi akademjk dan sosiel anak luar biasa dl sekolsh-sskc1ah inte~rasi 

lebih baik daripada di sckolah segrsqasl; (ti) T'idali ad3 pengajaran dl 



sekdah segregasi yang tidak dapat dilakukan di sekolah urnurn; (7) 

Dengan komitmen dan dukungan yang baik, pendidikan inklusi lebih 

efisien &lam pengunaan sumber betajar; (8) $istern segregasi dapat 

membuat anak menjadi banyak prasangka dan rasa cemas (fidak 

nyarnan); (9') Semua anak mimwukan pmdid'1Mn yang rnernbnki 

mereka berkembang untuk hidup dalam masyarakat yang normal; dan 

(10) Hanya sistem ink!usilah yang bergatemi unhrk mmgurangi rasa 

kekhawafiran, membangun rasa persahabafan, sa'fing mengharga'i dan 

Orlentasi Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Anak 

Barkebutuhan Khusus 

Seiring dengan perubahan sudut pandang terhadap sosok Anak 

Luar Biasa dan layanan pernblajarannya, onkntasi !ayanan bimbingan 

dan konseling bagi anak luar biasa pun, mengalami beberapa perubahan. 

?. Layanan Bimbingan, mmfok.laskan pads pengembangan mensi din', 

tanpa rnengabaikan upaya rehabfitasi. Layanan bimbingan konseling bagi 

anak Wkehiuhan khusus. dewasa ini lebih memfokuskan pada upaya 

fasilitasi pengembangan potensi diri anak. Oleh karena itu, teori dasar 

yang melandasi pengembangan layanan bimbinqan kons~linq b g i  anak 

berkebutuhan khusus, berbasis pada konsep developmenf counseling, 

tidak iagi berbasis pada konsep rehabnatif counseling. Dwefoprnent 

counseling, adalah sebuah model layanan bimbingan konseling yang lebih 

km&nlasi m a  upaya fasirifasi pengembanpan pfensi diri anak 



fmkefmtufrm khusus. Okh karma itu, iar~gkah awal darj layanan 

bimbingan ini, berangkat dari analisis potensi din', tidak lagi berangkat dari 

analisis masalah. Kalau dulu, &!am layanan birnbingan konseling, dikenal 

dengan adanya Alat Ungkap Masalah (AUNT), maka dalam konsep 

devefoprnent crwnsefing, lebih tepat mnggunakan inabumen A& Ungkap 

Potensi (AUP). 

2. Layanan bimbingan, memberikan celah pada pengembangan 

kecakapan hidup (life skills). Melalui iayanan bimbingan life skills, ini 

diharapkan pengembangan potensi din anak berkebutuhan khusus, dapat 

dikembangkan secara optimal dan konkrit, serta tenrkur. Tentang layanan 

bimbingan life skills ini, dibahas dalam bagian selanjutnya. 

Layanan Konseling Kecakapan Wdup (Life Skiffs) bagi Anak 
Berkebutuhan Khusus 

I. Pengertian Konseling Kecakapsn Hidup (Life Skifls) 

Ndson-Jones (1995: 425) merlyatakan bahlrra krfikir dan bertindak 

efektif selalu diperlukan manusia dalam segala trndakannya untuk 

rnengzltur prilaku. Kecakapan berfikir m v c a k l ~ p  17 bic'a~? y-?%u: (I) 

memiliki tanggung jawab untuk memilih: (2) pemahamnn hubungan antara 

bagajmna berSjkir, merasa dan krtindak; (3) rnengenari perasaan- 

perasaan sendiri, (4) mempergunakan self talk yang menunjang; (5) 

memifih atirran-aturan yang realistis; (6) mengarn~ mars akurat; (7) 

menjelaskan sebab-sebab S a r a  akurat; (8) membuat prediksi yang 

realistis; (9) menetapican tujuan yang realistis; (10) menggunakan 

keterampilan-keteram pilan visual; (1 1 ) membuat keputusan yang realistis; 



(12) rnencegah dan rnengzrtasi permmiahan yang dThadaM (Nelson - 

 ones, 199622-23). 

Kecakapan bertindak (outer games of living) dapat dikelompokkan ke 

Batam h a  kebmpok kecakapan,yai?u: (7) p m n  ve7baf; (2) m n  suara; 

(3) pesan melaui gerak tubuh; (4) pesan melalui sentuhan; dan (5) pesan 

meialui tinflakan rniwlnya dengan mengirirn swat atau rnengiim 

suvenir,dan sebagainya. 

Sejalan dengan itu,dapat disirnpulkan bahwa tidak ada tindakan 

tanpa kecakapan fmpikir dan ttertindak. &rlaksudnya adafah kscakapan 

bertindak dan berpikir adalah kecakapan yang dibutuFlkan dalarn semua 

bidarng kehidupan yang harus dimiiiki sarnua marusia agar mampu 

mengendalikan perilakcrnya dalam rangka rnemecnhkan masalah 

kehidupan. kgcakapan ini rnerupakan kecakaoen i m u m  yeng flapat 

dikembangkan sesuai dengan spssifikasi tindskan yang diperlukan. 

M o h n y a ,  dalam pengajaran + (learning how f~ iesm) sis~va ditunt~ut 
e 

mengembangkan dirinya dafam kecakapn berprkir yang bsi-hubungan 

dengan tanggung j m b ,  rnerniiih aturan pribadi yang nyata rnengarnati 

dengan sempuma, menjelaskan sebab-sebab secara akurat, menetapkan 

tujuan yang nyarta, rnernhat keputusan yaw nya?a, rnencegah M a  

mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

Dalam kmwIing kecakapan hidup twdapat tiga kund (Ne!mn- 

Jones, 1995 :416 :I997 :8) yaitu : a) Pada umurnnya masalah yang 

dihadapkan kepada konsdor berhubungan dengan sejarah belajamya, b) 

Didalam suasana konseling yang baik, konselor akan lebih efektif bila 



melatih Win dengan k-an m i k i r  dan betMak relwan, r3) Tujuan 

akhir konseling kecakapan hidup ialah pertolongan diri (self-heTpingJ 

dimana siswa memefihara dan mengembangkan kecakapan berpikir dan 

bertindak dan juga untuk menghi'ndari dan menanganl masatah-masafah 

yang mungh-n timbul dimasa rnendatang. 

Konseling kecakapan hidup menghargai penfingnya latihan dan 

fasiMasasi {Neban-Jones. 1 @$). Rahwa latihao dig unakan untu k klien - 
atau si'swa mengembangkan kecakapan h~dup yang Iebh baik dengan 

mnggunakan gendekatan yang bersifat pengembangan. Konseling 

kacakapan hidup memusatkan bantuan pada rentang keterampil~n atau 

kompetensi dalam bidang akademik yang pmiu ditjng!iatkan dipeiihara 

dan dkembangkan. Pandangan ini didasarkan pada asumsi yang di 

icemukakan oleh Abee (1984: 2321) &-iap orang atau manusla mempunyai 

potensi untuk tumbuh dan mempunyai hak untuk memaksimalisasi 

kompetensi pribadinya. 

Konselor dalam mengembangkan kecakapan hidup kfien atau 

siswa bqxgang pacia nilai-nflai didafarn dan difuar Rerangka kWa agama 

(Kelly, 1995,73) yang meliputi penghormatan terhadap individu, 

penghargaan sebagai mahluk mane!sja; kepermyaan kepada keterdidikan 

manusia, dan potensi kemanusiaan untuk kehidupan aka1 dan sosiai, serta 

ksinginan menghargai dunia yang bbih baik. 

Dengan demikian yang mendasai-i bimbingan konseling sekurang- 

kurangnya ada empat surnber pengetahuan. Pertam, pematian pada 

pengetahuan teoritis , terutama pada pembahan dan perkembangan 



penelitian yang relevan kedalam proses dan hasil konseling. Ketiga, 

konseb belajar dari pengalaman - pengalaman konseling pr~ktisnya. 

Keempat, konselor adalah mahluk manusia yang hidup dan berperasaan 

yang selalu befajar pngaiaman-pengalaman pribadi diluar konserjng. 

Pandangan ini sejalan dengan pandangan Larson (1984: 7-9) tentang 

model pmdidikan psik~logis rnengenai kedudubn konsebr dalarn 

pelaksanaan 'rtonsering. 

Konseling kecakapan hidup untuk mengembangkan kecakapan 

daiam mengatmi rnasaiafwnasalah yang pada saat ini dan msa 

Adapun yang dimaksud pribadi yang terampil adalah seseorang yang 

mempunyai pengetahuan dan kecakapm untvk hidup efelctifdafarn semua 

bidang kehidupan, 

Konseling kecakapan hidup bertujuan untuk mengembangkan 

kecakapan dalam rangka mmgatasi rnamlah-masalah khusus pada saat 

ini dan masa mendatang. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan 
3 

fl 

Kecakapan hidup yang dituntut oleh pribadi terampil dapat 

dikebmpokkan dalam iima kelompok yaw : a) Responsiveness, mfiputi I @" 

kesadaran akan perasaan-perasaan, kesadaran eksistensial, b) Realism, I 
YL, 4 

\ 

ad& k t  -4 k*? 



merujuk pada kecakapan brpikir, cj Relating, yam kecakapan memufai I 
suatu tindakan, membuka din, membahas, manunjukkan kepedulian, ke j a  

m a ,  d) Rew8rding acfiyity, yaitu pengenalan mi& kecakapan bekeja, 

kecakapan menggunaksn waktu senggang, kecakapan memperhatikan 

kesemn fSs1x dan k-bpan dzllarn belajar, el Rigtsfand-wng, y a k  

minat sosial yang penting bagi fingkungan terdekat seseorang. 
J 

membanfu siswaklien memperrrlah kakuatan dan rnemperoleh 

3. Tugas Guru BK dalam Pangembangan Kecakapan Hidup Anak 
Berkebutu han ghusus 

Torgas-was guru pembirnbing adahh: (1) memasyarakatkan 

kegiatan bimbingan konseling kepada siswa dan personil sekolah lainnya; 

(2') merencanakan program bimbingan;(3) rnelaksanakan persiapan 

kegiatan bimbingan; (4) melaksanakan layanan bimbingan terhadap siswa 

yam mnjadi tanggum jawabnya; (5) rnelaksanahn kegiatan pnunjang; 

(6) meniiai proses dan hasil kegiatan bimbingan;(?) mengalisis hasii 

penilaian;(8) melasanabsan tindak hnjart Wdasarkan hag1 analisis 

penilaian; (9) mengadmi'nisfrasikan keg'iaiatan birnbi'ngan dan konsefing 

dan; ( 3  mempWanggungiawaMtan tugas dan kegigtan k m a  

koordinator guru pembimbing (DepMbud, 1994). 



4. Peranan Guru Pembimbing Khwus dafam Pengembangan 
Kecakapan Hidup Anak Rerkebutuhan Khusus 

Guru pembimbing khusus adalah guru yang mempunyai latar 

kfakang pmfidibn luar h i m  afau yam m a f i  mendapaf pei;lmfran 

khusus tentang pendidikan luar biasa. 

Tugas Guru Pernbimbing Khusus antara fain: a) Memiptakan ITciirn 

belajar yang kondusif sehingga peserta didik dengan kebutuhan 

pmditdikan khusus m m s a  nyaman fingkerngan sekokth, b) 

Membenian bimbingan pada murid berkebutuhan pendidikan khusus, 

sehirtgga dia mampu mengatmi kesu'ibnnya dafarn belajar, c) 

Melaksanakan administrasi kelas agar proses belajar mengajar dapat 

berjafan dt3ngan bask, 4) Wmbenkan bantuan kepada gun, kefasiguru 

mata pelajaran agar dapat msmberikan pelayanan pendidikan kepada 

siswa Iberkehtuhan pdidikan khusus. 

5. Kedudukan guru pemblmblng khusus dillhat darl status 

kepggawaian: 

1. Guru Pembimbing Khusus adalah guru negeri atau swasta yang 

brkedudukan di SLBI SDLW SMPLB! SMALB ternpat dia rnengajar. 

Atasan langsung yang bertanggung jawab terhadap pembinaan guru 

pembimbing adalah Kepala Seirofah. Gun] Pernbimbing Kbusus d a ~ a t  

melayani beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. 

2. Guru Pembimbing Uhusus adaiah guru yang beriatar bolakang 

pendidikan luar biasa dan berkedudukan sebngai guru di SO reguler 












