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KATA PENGATAR 

Tulisan ini berusaha memenuhi suatu kebutuhan akan pengadaan bahan 

ajar dalam matakuliah Orientasi Mobilitas bagi mahasiswa pendidikan luar biasa. 

Selama ini bahan ajar yang ditulis dalam buku paket berkenaan dengan kebutuhan 

anak luar biasa masih sangat terbatas. 

Sistematika penulisan bahan ajar ini dipaparkan dalam bentuk urutan yang 

mengacu kepada silabus dan diurutkan dalam bentuk garis besar materi pelajaran. 

Penyusunannya merujuk pada sisi pandang ilmu pendidikan di samping cara 

pandang ilmu lainnya yang terkait. 

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang 

perlu disisip dan perlu dilakukan upaya pengembangan hingga memenuhi standar 

bacaan. Pada kesempatan ini penulis mohonkan tegur sapa, kritikan dan saran 

demi penyempurnaannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para 

penggunanya. Amiiiin. 

Padang, 20 Oktober 2004 
Drs. Yosfan Azwandi 

Drs. Jon Efendi, M.Pd 
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I. PENGERTIAN ORlENTASl DAN MOBILITAS 

Jika melaksanakan perjalanan sering seseorang membawa catatan, gambar 

dan peta perjalanan sebagai pedoman perjalanan (Guide trafel). Di dalamnya 

terdapat tanda-tanda yang memudahkan seseorang tetap mengetahul posisinya, 

dihubungkan dengan tempat tujuan yang hendak dicapai. Alat tersebut kita sebut 

alat bantu perjalanan. Diperlukan tidaknya alat bantu perjalanan tergantung pada 

kemampuan seseorang dalam mengingat petunjuk, pengalaman yang telah dimiliki 

sebelumnya, kemampuan dalam menterjemahkan tanda-tanda yang ditemukan di 

jalan dan kekomplekan rute perjalanan yang akan ditempuh. 

Sebagaimana kita ketahui, di dalam melakukan perjalanan terdapat proses. 

Proses di sini diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang 

bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam perjalanan dan tempat yang dituju. 

Orientasi memerlukan proses penggunaan indera yang masih berfungsi untuk 

menetapkan posisi diri dan hubungannya dengan objek-objek penting dalam 

lingkungan. Proses penggunaan indera yang masih berfungsi diartikan sebagai 

cara indera dalam menyalurkan rangsangan informasi sehingga dapat sampai dan 

diolah oleh otak menjadi sesuatu informasi yang berguna dalam menetapkan posisi 



diri. lnformasi yang berfungsi artinya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan 

dapat menerangkan tentang posisi diri seseorang. 

Posisi dapat diketahui apabila dihubungkan dengan objek lain. Tanpa 

dihubungkan dengan objek lain dalam lingkungan, maka posisi itu akan kabur dan 

tidak kongkrit. Posisi tidak hanya berhubungan dengan lokasi akan tetapi 

berhubungan pula dengan arah, jarak, serta waktu. Jadi posisi berhubungan 

dengan ruang dan waktu serta terjadi dalarn ruang. 

Ruang diartikan sebagai lingkungan, yaitu hal-ha1 yang berada di sekeliling 

individu, baik lingkungan sempit maupun lingkungan luas. Objek-objek yang berada 

di lingkungan individu bisa diperlukan juga bisa tidak diperlukan. Meskipun 

demikian apabila kita tahu posisinya maka akan memudahkan individu 

memperkirakan langkah yang bisa dilakukan dalam menghadapi objek tersebut. 

Juga memudahkan individu mendatangi objek tersebut. 

Untuk dapat berorientasi dengan baik diperlukan 2 (dua) hal: 

a. lndera yang baik. 

b. Mental yang baik. 

lndera yang baik dapat menyalurkan rangsangaan informasi visual, auditif, 

taktual, bau-bauan, kinestetik dan sebagainya ke otak untuk diproses. Mental yang 

baik dapat mengolah informasi yang diterima untuk dianalisa dan diseleksi 

sehingga informasi yang dipilih adalah informasi yang paling memenuhi kebutuhan. 



1. Prinsip Orientasi 

Orientasi adalah proses penggunaan indera yang masih berfungsi untuk 

menetapkan posisi diri dalam hubungannya dengan obbjek lain di sekitarnya. Untuk 

menetapkan posisi ciiri dalam hubungan dengan objek lain di sekitarnya ada 3 (tiga) 

prinsip orientasi yang diformulasi ke dalam pertanyaan pokok yaitu : 

a. Di manakah saya sekarang berada ? 

b. Di manakan objek atau tempat tujuan yang akan saya capai ? 

c. Bagaimana saya dapat sampailmencapal tempat tujuan itu ? 

Kegiatan Orientasi akan selalu bermuara dari ketiga pertanyaan tersebut. 

Untuk menjawab pertanyaan Orientasi tersebut di atas maka seorang tunanetra 

menggunakan inderanya yang masih berfungsi. lndera orang tunanetra-yang masih 

berfungsi menyalurkan rangsangan informasi dari lingkungan ke otak dan otak 

mengolahnya mejadi inforrmasi. lnformasi hasi olahan otak itulah yang dijadikan 

dasar bagi tunanetra untuk menjawab tentang di mana di sekarang berada, di 

mana objek atau tujuan itu berada, dan bagaimana langkah yang harus dilakukan 

sehingga bisa sdmpai ke objek atau tujuan yang dikehendaki. 

Pada dasdrnya Orientasi ttiendiskusikan ke tiga pertanyaan tersebbut dan 

mericari jawabah dari ketiga pertanyaan tersebut. Apabila seorang tunanetra 

mtitlernukan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut maka ia akan dapat 

menetapkan posisi dirinya sekarang berada dalam hubungannya dengan objek 

tujuan yang hendak dicapai. 



Disaat seorang tunanetra tidak menemukan objek yang dituju atau disaat 

seorang tunanetra akan memulai perjalannan, biasanya yang ditanyakan pertama 

adalah di mana objek dan tujuan yang akan didatangi. Hal ini menyalahi prinsip 

orientasi. Sebab apabila seorang tunanetra belum tahu posisi dirinya lebih dahulu, 

ia tidak akan tahu tujuan yang akan dicapai. 

Apabila dalam keadaan binggung atau tersesat sering seorang tunanetra, 

bergerak terus., Apabila ia tidak tahu posisi dinnya maka ia tersesat. Disaat 

tersesat biasanya seorang tunarretra berusaha sambil bergerak terus. Disaat 

tunanetra bergeraak, secara tidak sengaja menernukan objek yang dikendaki. 

Dengan diketernukannya obbjek yang dikehendaki seorang tunanetra dapat 

mengingat kebelakang. la akan tahu posisinya sewaktu tersesat. Cara tunanetra 

tersebut tidak menggunakan prinsip orientasi (coba-coba). Disaat tunanetra 

kehilangan posisi dirinya di mana sekarang dalarn hubungannya dengan objek di 

sekitar (tersesat) maka seharusnya ia kembali pada prinsip orientasl dengan 

mencarl jawaban dari pertanyaan pertarna (di mana posisi-nya sekarang), sebelum 

ia menanyakan tujuan dan mernikirkan teknik serta cara untuk sampal ketujuan. 

Dapat kita katakan bahwa dalam proses Orientasi, urutan dari pertanyaan di 

atas tidak dapat dilan-kahi dan dibolak-balik, tetapi harus secara runtun dipahami 

langkah-langkah pelaksanaannya. Agar dapat menetapkan posisi dengan tepat, 

seorang tunanetra dapat menggunakan inderanya dalarn menangkap dan 

menyalurkan rangsangan penglihatan bagi yang masih mempunyai sisa 

penglihatan, rangsangan bunyi, rangsangan bau, rangsangan taktual, rangsangan 

kinestetik dan rangsangan lainnya ke dalam otak yang akan mengolah lebih lanjut. 



Rangsangan-rangsangan dan informasi tersebut dihimpun, diolah dan diorganisir 

I sehingga seorang tunanetra memperoleh gambaran mengenai posisinya, dan 

I keadaan sekitarnya. Gambaran yang dihasilkan dari informasi yang diolah, 

I diorganisir dan diingat dalam mental seorang tunanetra biasa disebut dengan petak 

I mental (mental map). 

I Orang awas di dalam melakukan orientasi akan lebih mudah bila 

dibandingkan dengan tunanetra. Hal im karena peranan mata yang mampu 

I memperoleh informasi dari jarak jauh, lebih lengkkap dan mellhat objek secara 

1 objek lebih mendetil dan lengkap sebab ia bisa mellhat objek darl bentuknya yang 

k 

I 

1 utuh menuju kebagian-bagiannya. 

menyeluruh. Mata dapat mengetahi objek dan lingkungan tanpa harus mendekat 

atau menyentuhnya terlebih dahulu. Mata dalam melihat clan mengamati sesuatu 

Fungsi mata ticlak bisa clikompensasi oleh fungsi indera lainnya. Dengan 

I mata setiap saat seseorang dapat memperoleh pengalaman baru tanpa harus 
i 

11 
- dimiliki dan mudahnya memperoleh pengalaman, orang awas lebih mudah dalarn 

I 

1 

1 
I 
i 

I melakukan orientasi di lingkungannya. 

melalul perencanaan yang disengaja. Dengan demikian data setiap saat tersimpan 

dalam persepsi menjadi suatu konsep dan dapat digunakan untuk melakukan 

o&tasi pada lingkungan lain. Kayanya pengalaman, banyaknya konsep yang 

Meskipun indera 'lainnya berusaha mengkompensasi fungsi dan kemampuan 

mata di , . dalam memahami dan memperokh inf~rmasi darl lingkunggn, tetapi 
I '  

penyandang tunanetra di dalam meiqqhqmi objek dan lingkungaanya tetaP tidak 

selengkap dan sesempurna Hd§il yLng diPCroleb oleh mata orang awas. 



2. Tujuan Orientasi 

Sebagaimana dijelaskan bahwa prinsip orientasi diformulasikan ke dalam 3 

(tiga) pertanyaan clasar. Pertanyaan tersebut mencakup posisi dirinya, posisi 

tujuannya dan cara mencapai posisi tujuan. 

Ketiga pertanyaan tersebut mencerminkan tujuan dari Orientasi yaitu: 

a. Mengetahui Posisi Diri 

Tunanetra yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam 

berorientasi, ia akan mampu menghubungkan dirinya dengan lingkungannya lebih 

banyak, mampu memasuki lingkungannya dan mampu menilal lebih realistis 

terhadap lingkungan. Dengan orientasi orang tunanetra mampu bergerak lebih 

efektif, yang berarti gerakannya lebih cepat, tepat dan sesual dengan kebutuhan. 

Gerakan yang didasarkan oleh orientasi adalah gerakan yang bertujuan (tidak 

co ba-co ba). 

Tanpa orientasi yang baik seorang tunanetra dalam bergerak akan menjauh 

dari sasaran (tidak efektif) dan juga berpengaruh negatif terhadap fisik dan 

psikisnya. Pengaruh nedatif terhadap fisik disebdbkan oleh tidak tahunya posisi 

dirinya di lingkungan sehingga ia merasa tidak bebas dalam bergerak. Ketidak 

bebasan bergerak menyebabkan sikap tubuh dan gaya jalan yang tidak 

semestinya, seperti kaki diseret, kepala tunduk, dada membungkuk dan 

sebag ain ya. 

Ketidaktahuan akan posisi dirinya di lingkungan menimbulkan ketegangan 

pada diri orang tunanetra. Selanjutnya ketegangan ini akan: merupakan beban 



psikologis dan menyebabkan terganggunya proses berfik.lryang realistik baik pada 

dirinya dan lingkungan. 

b. Mengetahui Posisi Diri dan Lingkungan 

Sering ditemukan seorang tunanetra yang mempunyal kecurigaan yang, 

tinggi bila dibandingkan dengan orang awas. Hal ini disebabkan karena ketidak 

tahuan posisi dirinya di lingkungan serta ketidak tahuan reaksi lingkungan terhadap 

dirinya. Misalnya seorang tunanetra yang berkomunikasi dengan orang lain, dia 

tidak bisa menangkap reaksi yang dilakukan oleh gerakan tubuh sepern gerak 

wajah (mimik) sewaktu berbicara atau situasi di sekitar kejadian. Keterbatasan 

dalam berinteraksi ini menyebabkan sempitnya pengalaman dan miskinnya konsep, 

sehingga perasaan cemburunya cenderung tinggi. 

c. Mengetahui Cara Dan Teknik Mencapal Tujuan Dan Objek 

Orientasi memberi arti terhadap perjalanan seorang tunanetra. sebab di 

dalam orientasi mengandung proses mencari jawaban pertanyaan tentang posisl 

diri, posisi tujudn atau objek dan cara untuk sampai ke tujuan atau objek. Dalam 

mencdri jawaban pertanyaan tersebut tetdapat proses berfikir (cognitive process). 

Proses kognitif sebetulnya adhlah suatu linggkaran proses yang terangkai dan di 

dalamnya terdiri dari lima macarn proses. Kelima macam proses itu adalah proses 

persepsi, proses analisa, proses seleksi, proses rencana, proses pelaksanan. 

Rangkaian prose s, , kognitif itu digunak-an orang tunanetra dalam mewujudkan 

keterampilan orientasinya. 



Dalam rangkaian proses kognitif antara satu proses dengan proses lainn%a 

saling mempengaruhi dan saling berhubungan sehingga membentuk satu sistern 

lingkaran. yang kompleks. Karena kompleksnya maka sulit dipisahkan antara satu 

proses, dengan proses lain yang saling mempengaruhi itu. 

Setiap saat, proses itu diulangi untuk memproses rangsangan yang masuk 

dari lingkungannya. Dalam satu waktu proses kognitif ini selalu dapat 

berubah-ubah karena in] penting bagi seorang tunanetra untuk mewujudkan 

kernampuannya dalarn sernua langkah proses kognitif. Everett hi1 & Purvvis 

Ponder (1979) menjelaskan interaksi kelima langkah proses kognitif tersebbut 

adalah sebagai berikut: 

a. Persepsi (perception): Persepsi adalah suatu proses mengasimilasi data dari 

lingkungan yang diterima melalui indera yang masih berfungsi. 

b. Analisa (analysis); Analisa adalah proses mengorganisasi dan 

memperhitungkan data yang diterima dalam kategori-kategori menurut 

konsistensinya, ketergantungannya. keterbatasannya, sumbernya jenis 

inderanya, dan intensitasnya. 

c. Shleksi (selection); Seleksi merupakan, proses memilih data yang telah 

dianalisa dan yang paling memenuhi kebutuhan orientasi dalam situasi 

lingkungan saat itu. 

d. Rencana (plan); Rencana adalah suatu proses menentukan bentuk dan 

urutan tingkahlaku berdasarkan data yang telah dipilih dan yang paling 

sesual dengan situasi saat itu. 



e. Pelaksanaan (execution); Pelaksanaan adalah proses melaksanakan bentuk 

dan urutan tingkah laku (Course of action) yang sudah direncanakan. 

Bagaimana interaksi darl kelima proses Orientasi sebagai proses cognitif 

tersebut di atas maka dapat Anda lihat pada gambar atau bagan di bawah ini. 

Karena proses Orientasi itu merupakan suatu sistem yang komponennya 

saling berhubungan, maka orang tunanetra dapat mengontrrol kembali apabila- di 

dalam pelaksanaan orientasinya terdapat kesalahan. Misalnya di dalam 

pelaksanaan seorang tunanetra mengalami kebingunggan karena tidak 

menemukan objek yang dicari dan tidak tepat dalam menetapkan posisinya. 

Seorang tunanetra dapat menanyakan kemball pada dirinya. Apakah data dan 

konsep yang ada dalarn persepsinya sudah cukup memadai atau masih perlu 

memasukkan data dan konsep baru? Apakah di dalam menganalisa, 

mengelompok-kelompokkan dan menyusun data sesuai dengan jenisnya sudah 

tepat? Apakah di dalam memilih dan menseleksi data sudah tepat sesuai dengan 

yang dibutuhkaan ? Apakah perencanaannya sudah sesuai dengan tujuan dan 

disusun berdaszirkan data yang telah diseleksi? Apabila ditemukan adanya 

kesalahan di dalam. menetapkan data yang' digunakan, kesalahan membuat 

rencana atau kesalahan di dalam pelaksanaannya, tunanetra dapat mengulang 

proses ini dan mencarl jenis data lain yang lebih sesuai serta menyusun kembali 

rencananya. 

llustrasi di atas menunjukkan bagaimana informasi sensorls itu diproses dan 

ditambahkan ke dalam persepsi tunanetra. Untuk lebih jelasnya tentang Orientasi 

sebagai proses kognitif dapat dicontohkan sebagai berikut: 



Misalnya ada seorang tunanetra akan bepergian dari suatu tempat (kota A 

ke tempat fain (Kota B). Pertama tunanetra akan mengecek data yang ada di 

dalam persepsinya. Misalnya di dalam persepsinya suclah ada berbagai jenis 

kendaraan yang bisa digunakan untuk menuju ke kota "B". Di dalam persepsinya 

ada data juga tentang berbagai jam keberanggkatan dari kendaraan tersebut. 

Selanjutnya seorang tunanetra melakukan analisa yaitu menyusun, 

mengelompokkan dan memperhitungkan data menurut katagorinya seperti jam 

pemberangkatan pagi ada sekian kendaraan dengan kwalitas kendaraannya yang 

berbeda dan sebagainyaa. Dari hasil menyusun, mengelompokkan dan 

memperhitungkan data, mungkin ditemukan data baru. Data baru tersebut dapat 

langsung masuk ke dalam persepsi tunanetra. Setelah data disusun dan 

diperhitungkan maka seorang tunanetra menseleksi data tersebut. Data mana yang 

paling memenuhi kebutuhan. Karena orang tunanetra tersebut harus sampai di 

kota "B" sebelum tengah harl sedangkan jarak dari kota "A" ke kota "B" bisa 

ditempuh dalam 3 (tiga) jam. Dengan demikian ia akan memilih kenclaaan yang 

berangkat sebelum jam 8.00 pagi, karena kendaraan yang berangkat pada jam 

tersebut dianggap paling memenuhi kebutuhan. Setelah menetapkan data 

(kendaraan dan jam berangkat) maka seorang tunanetra merencanakan 

keberangkatannya supaya ia tidak ditinggal oleh kendaraan yang akan 

mengangkutnya. Apabila rumah tunanetra Jauh dari terminal kendaraan, maka ia 

akan memperhitungkan ha1 tersebut untuk berangkat menuJu terminal. 



Dalam proses pelaksanaan menuju terminal maupun menggunakan kendaraan 

menuJu Kota "B" ditemukan data dan pengalaman baru maka ha1 tersebut masuk 

kembali kepersepsi tunanetra sebagai data baru. Data baru tersebut suatu saat 

dapat digunakan untuk keglatan orientasi yang lain. 

Dari contoh uraian perjalanan seorang tunanetra darl kota " A  ke kota "B" 

dapat disimpulkan bahwa: Semakin banyak pengalaman seseorang makin banyak 

data yang diperoleh dan berarti makin banyak data yang tersimpan dan tercampur 

dalam persepsi kita. Data-data yang tersimpan ini dapat diangkat clan digunakan 

kembali untuk keperluan perjalanan, berikutnya. 

3. Mobilitas 

Apabila kita bepergian, kenlancaran yang kita tumpangi pasti memerlukan 

sopir. Sopir yang dibutuhkan ticlak hanya bisa membawa dan menjalankan 

kendaraan, tetapi juga sopir yang menguasai medan, sehingga la dapat sampal ke 

tempat tujuan dengan cepat tepat dan selamat dengan mentaati aturan yang 

berlaku dalam lalu lintas Jalan. Sopir yang hanya tahu medan dan jalan untuk 

sampai ke tujuan tetapi tidak punya kemampuan untuk menjalankan mobilnya, 

maka dinamakan sopir yang hanya mampu berorientasi. Sopir tersebut hanya 

mampu mengetahui posisi awal mobilnya hubungannya dengan objek dan tujuan 

yang hendak dituju. Tahu caranya untuk sampai ke tujuan tetapi tidak punya 

kemampuan untuk menjalankan mobilnya. Ketidakmampuan menjalankan mobil 

tersebut bisa disebabkan karena ticlak ada tenaga atau salah satu alat 

penggeraknya rusak. 



Sopir yang hanya mampu menjalankan mobilnya tetapi ia tidak tahu jalan, tujuan 

dan caranya untuk sampai ke tujuan, maka sopir yang demikian disebut sopir 

mampu mobilitas. Sopir tersebut mempunyai k emampuan, kesiapan dan 

mudahnya untuk menggerakkan mobil, tetapi ticlak tahu ke mana harus bergerak 

agar sampai di tujuan yang diinginkan. 

Jadi mobilitas merupakan suatu kemampuan, kesiapan dan mudahnya 

bergerak. Bergerak di sim tidak hanya diartikan berjalan tetapi lebih luas dari itu. 

Bergerak bisa dari suatu posisi ke posisi yang lain atau dari suatu tempat ke 

tempat lain. Bergerak dari suatu posisi ke posisi lain misalnya mengggerakkan 

tangan dari posisi menggenggam ke posisi tangan terbuka atau dari posisi baclan 

duduk ke posisi badan berdiri. Bergerak dari suatu tempat ke tempat lain 

mengandung arti adanya perpindahan. Misalnya seorang berjalan dari ruang tamu 

ke ruang makan dan sebagainya. 

Mobilitas diartikan sebagai kemarnpuan, kesiapan clan mudahnya bergerak 

ticlak hanya kelihatan di saat ia melekukan gerak tetapi mobilitas diartikan sebagai 

daya dan kesiapan untuk melakukan gerak. Misalnya seorang tunanetra ticlak bisa 

mehggerakkan kakinya, tetapi ia punya daya, kemampuan dan kesiapan 

mehggunakan korsi roda atau alat bantu lainnya untuk bergerak. 

Kemampuan untuk bergerak dalam suatu lingkungan "the ability to move 

within one's environment" banyak mendatangkan manfaat. Bila seorang tunanetra 

melakukan mobilitas, berarti ia mernfungsikan organ tubuhnya. Ini berarti akan 

meningkatkan ketahanan, stamina dan kelenturan tubuhnya. Di samping itu, 

melakukan mobilitas akan menambah pengalaman serta informasi baru yang bisa 



disimpan ke dalarn. persepsinya. Banyalcnya data yang tersimpan dalam persepsi 

seseorang berarti ia akan muclah berinteraksi dengan lingkungannya. lnterakst 

dengan lingkungan menganclung hubungan dua arah. Pertama bagaimana agar 

tunanetra bisa masuk clan menyatu dengan lingkung an clan kedua bagaimana 

lingkungan bisa masuk dan menyatu dengan tunanetra. 

Mobilitas sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendeskripsikan gerakan 

tubuh dari suatu posisi atau tempat semula ke posisi atau tempat lain yang 

diharapkan, Thomas J. Carrol mengatakan bahwa "for mobility mean more than 

walking". Jadi mobilitas bukan hanya sekedar berjalan tetapi lebih dari itu.. 

Mobilitas lebih dari sekedar berjalan, di dalam mobilitas menganclung banyak 

manfaat terutama terhadap pengembangan fisik dlan mental. 

Mobilitas mengembangkan fisik sebab mobilitas menggerakkan organ tubuh yang 

berarti melatih fungsi organ tersebut untuk meningkat. Mobolitas adalah gerakan 

yang bertuiuan yang berarti ada proses mempelajari dan menilai lingkungan. Dar] 

proscs mempelajari dan menildl lingkungan akan ditemukan pengetahuan dan 

pengaalaman baru. Di dalam ptos6s mempeldjari dah mknilai lingkungan ada unsur 

berfikir. Berarti ads prdses melatih fungsi mehtal dan akan meningkat kernampuan 

berfikirnya sepedi ket'danipuan memecahkan dasalah, berfikir sistimatis dan 

sebadainya. 

Manfaat melakukan mobilitas ini tidak hanyh berlaku bagi orang tunanetra. 

bap orang awas akan lebih banyak lagi yang dapat diperoleh dari melakukan 

mobilitas. 



Mobbilitas merupakan "physical locomotion" yang mana itu merupakan suaw 

gerakan organisme dari suatu tempat atau posisi ke suatu tempat atau posisi lain 

dengan mekanisme, organismenya. sendiri. Degan mekanisme organisnya sendiri 

diartikan la mempunyai kemampuan, kesiapan dan mudahnya bergerak darl dalam 

dirl sendin. Artinya mobilitas merupakan suatu kemampuan untuk bergerak dalam 

lingkungannya dengan selamat dan semandiri mungkin. Semandiri mungkin artinya 

tidak terlalu banyak meminta bantuan dari orang lain. Tidak ada seorangpun 

didunia ini yang, tidak memerlukan bantuan orang lain. Yang lebih penting, 

bagaimana kita berusaha untuk mengurangi bantuan orang lain. Karena, itu cara 

meminta, bantuan merupakan bagian dari pro-ram mobilitas bagi orang tunanetra. 

Selengkapnya tehnik ini akan dibicarakan dalam bagian lain. 

Dalam melakukan mobilitas orang tunanetra ada vang menggunakan alat 

bantu ada juga yang tanpa alat bantu. Kedua ha1 itu juga akan dibicarakan pada 

bagian lain. 

4. Orientasi Dan Mobilitds 

Pada penjelasan tentang pengertian Orientasi dan pengertian Mobilitas 

sudah jelas bahwa orientasi dan mobilitas merrlpunyai pengertian yang berbeda 

dan memang dua unsur yang berbeda. Akan tetapi keduanya tidak dapat 

dipisahkan. 

Orientasi tidak akan berhasil tanpa mobilitas. Sebaliknya mobilitas tidak 

akan berhasil dengan efektif tanpa didasari orientasi. Orientasi merupakan proses 

pengounaan indra yang masih berfungs] untuk menetapkan posisi dirinya 

hubungannya dengan objek lain dalam lingkungannya. 



Mobilitas adalah bagaimana ia dapat melakukan gerak dan berpindah dari 

posisi dirinya semula ke posisi objek yang dikehendaki dengan selamat. 

Orientasi banyak berhubungan dengan mental dan Mobilitas berhubungan 

dengan dengan fisik, sehingga orientasi dengan mobilitas harus terintegrasi di 

dalarn satu kesatuan pada diri kita. Dalam kenyataannya antara Orientasi dengan 

Mobilitas ticlak bisa dipisahkan dan sangat erat hubungannya. Semua gerakan 

yang bertujuan di situ ada Orientasi dan disaat melakukan orientasi disaat itu pula 

memerlukan mobilitas. 

Kedua unsur tidak dapat dipisahkan karena keduanya (Orientasi dan 

Mobilitas) berjalan serempak dan terpadu menuju satu tujuan. Seseorang yang 

menginginkan perjalannya sampai pada tujuan harus melakukan orientasi, artinya 

ia harus tahu dulu posisi dirinya di mana, harus tahu objek yang akan dituju dan 

harus tahu bagaimana cara untuk bisa sampai ke sana. 

Ketidakmampuan bergerak dan berpindah secara mandirl menyebabkan 

tunanetra sangat miskin dalam. konsep. Konsep merupakan gambaran mental 

secara umurn tentang sesuatu. Misalnya tunanetra mendengar nama "kursi". 

Tunanetra yang mempunyai konsep tentang "kursi" akan tergarnbar di benaknya 

terltang macarn kursi, bentuk kursi, kegunaan kursi, bagian-bagian kursi dan 

sebagainya. Tetapi tunanetra yang belurn mempunyai konsep tentang kursi, 

mendengar disebutnya "kursi" suara tersebut hilang begitu saja tanpa ada kesan. 

Gerakan dalam mobilitas tidak mesti berpindah tempat (locomotor 

movement) tapi bisa hanya gerakan yang berpindah posisi (non-locomotor 

movement). 



Apabila kita satukan pengertian dari orientasi dengan pengertian mobilitas 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa Orientasi dan Mobilitas adalah: 

Kemampuan, kesiapan dan mudahnya bergerak dan berpindah dari suatu posisi 

atau tempat ke suatu posisi atau tempat lain yang dikehendaki dengan selamat, 

efisien, dan baik, tanpa banyak meminta bantuan orang lain. 

Bergerak dan berpindah dengan selamat artinya pergerakan dan 

perpindahan menuju tujuan itu tanpa mengalarni bahaya dan mampu mengatasi 

rintangan. Mampu mengubah rintangan menjacli sesuatu yang dapat memberikan 

petunjuk dan pengarah dalam bergerak clan berpindah. Bergerak dan berpindah 

efisien artinya tunanetra dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan waktu 

yang terpendek, menggunakan tenaga sesual dengan yang dibutuhkan. Bergerak 

dan berpindah dengan baik artinya gerakan dan perpindahan dilakukan dengan 

lentur dan luwes. Tidak ada kekakuan dan ketegangan dalam bergerak dan 

berpindah. Bergerak dan berpindah dengan sikap tubuh (posture) yang tegap, dan 

gaya jalan (gaid) yang baik. 

Pengetahuan dan keteratnpilan Orientasi dan idobilitas, dapat diperoleh 

tunanetra melalui proses latihan yang sistimatis dan di bawah pengawasan pelatih 

yang handal dan berwenang. Bagi orang awas dikuasainya keterampilan orlentasi 

dan mobtfitas dengan jalan yang tidak disengaja dan tidak harus melalui program 

yang direncanakan. Hal ini tidak bisa didapat oleh orang tunanetra, karena 

keterbatasan kemampuannya dalam mellhat. Dengan terganggunya penglihatan, 

orang tunanetra ticlak bisa meniru gerakan orang lain dan tidak bisa melihat situasi 

sekitarnya, sehingga ia tidak dapat menguasal lingkungan. Karena itu, tunanetra 
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akan dapat memiliki pengetahuan dan k e m i k a n  Orientasi 

dan Mobilitas denga melalui latihan yang terencana. terprograrn dan disusun 

secara sistimatis di bawah bimbingan lnstruktur yang handal dan belwenang. 

Dari uraian di atas timbul pertanyaan : Manakah yang lebih penting, apakah latihan 

Orientasi atau latihan Mobilitas ? 

Mana yang harus didahulukan di antara keduanya ? 

Dipandang dari pengertian dan hubungan Orientasi dengan Mobilitas, maka 

sudah jelas keduanya adalah mempunyal kedudukan yang sama penting dan tidak 

ada yang hams didahiilukan. Latihan pengembangan Orientasi harus terintegrasi 

ke dalarn latihan mobilitas. 

Sedang jika dipandang dari penggunaan waktu, penguasaan keterampilan 

Orlentasi membutuhkan waktu lebih banyak. Sehingga sebagian besar waktu 

latihan Orientast dan Mobilitas digunakan untuk pengembangan Orientasi. Hal im 

dapat difaharn], karena adanya keterbatasan orang tunanetra di dalam rtremaharni 

konsep lingkungan sebagal akibat dari ketunanetraannya. 



II.ORlENTASl& MOBlLlTAS DAN KEBUTUHAN DASAR TUNANETRA 

f .  Kebutuhan Tunanetra 

Kebutuhan tunanetra sebagai manusia tidak berbeda dengan kebutuhan, 

manusia pada umumnya. Pada dasarnya setiap prilaku manussia tertuju pada motif 

pemenuhan kebutuhan, berarti kebutuhan mempengaruhi prilaku manusia. 

Menurut teori Maslow tentang motivasi atau prilaku yang dipengaruhi 

kebutuhan digambarkan seperti piramide yang tersusun dari lima tingkat dan setiap 

tingkatnya mengandung satu unsur kebutuhan. 

Maslow's Piramide Of Human Motivesi ; l )  Self Actualization, 2) Esteen 

(including self respectrand feeling of succes), 3) Belongingness and love, 4) Safety 

(security, order, and stability), 5) Physiological (satisfaction, of hunger, thirst. and 

sex) Sumber dari buku: Kagan Havemann, 1972, ha/. 357. 

Banyak teori tentang kebutuhan manusia tetapt dari teori Maslow ini kita 

coba untuk mengkaji dihubungkan dengan kebutuhan Orientasi clan Mobilitas bagi 

tunanetra. Dari teori Maslow ini dapat kita lihdt bahwa kebutuhan yang paling 

rendah adalah kebutuhan fisiologis yang rnelibuti kepuasan dari haus, lapar dan 

sex. Kepuasan physiologis ini harus tetpenuhi kbih dulu apabila menginginkan 

kebutuhan berikutnya tbrpenuhi. dag8irnana sesedrang akan rnerasa aman atau 

tidtik terandm dbabila perutnya masih lapar dan susah untuk mendapatkan 

kepuasan makan, minum, dan sex. bernikian seterusnya sampai seseorang bisa 

mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan. 



a. Kebufuhan Fisiologis 

Kebuthan fisiologis adalah kebutuhan setiap, makhluk hidup. Setiap orang 

membutuhkan makan, minum, udara yang segar dan juga waktu untuk istirahat. 

Akan tetapi pernenuhan kebutuhan organis atau fisiologis ini harus dlimbangi 

dengan kegiatan dan aktivitas gerak yang setimpal, sehingga akan timbul 

kesegaran jasmani dan rohani. 

Kesegaran jasmani clan kesegaran rohani saling mempengaruhl dan 

perpaduan keduanya akan mempengaruhi hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan. 

Dari uraian di atas maka tampak bahwa keterampilan gerak dan berpindah 

tempat dapat berperan dalam mengusahakan terpenuhinya kebutuhan fisiologis 

maupun tercapainya kesegaran jasmani clan kesegaran rohani. 

b. Kebufuhan akan rasa aman 

Rasa aman akan terpenuhl bagi seseorang apabila kebutuhan fisiologis dan 

organisnya terpenuhi. Setiap, orang mendambakan lingkungan yang memberikan 

perasaan aman dan tidak mengganggu pada dirinya. Rasa aman tercermin dalam 

keamanan, keteraturan dan kestabilan lingkungan. 

Bagi tunanetra, perasaan aman yang seperti ini sulit diperoleh. Kerusakan 

penglihatan menyebabkan adanya gangguan di dalam menerima informasi lewat 

mata, sedangkan indra lainnya kurang memberikan kejelasan. Akibat keticlak 

jelasan ini tunanetra selalu bertanya-tanya apa yang ada clihadapannya. Akibat 

keticlakpastian ini juga menyebabkan tunanetra selalu ada rasa curiga. Mendengar 

suara ribut-ribut, ia curiga karena mungkin tafsirannya suara itu akan menyerang 

dirinya. Rasa ticlak aman seperti ini akan lebih berat dirasakan bagi tunanetra yang 



ticlak mempunyal kernampuan untuk membawa dirinya memasuki lingkungan. 

Makin mampu dan sering seseorang melakukan mobilitas dan memasuki 

lingkungan balk lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya, ia akan banyak 

memperoleh pengalaman sehingga ia akan lebih tepat dalam menafsir situasi 

lingkungan. Dengan demikian kebutuhan akan rasa aman akan lebih 

memungkin kan diperoleh. 

c. Kebutuhan akan kasih sayang 

Rasa memiliki dan rasa kasih sayang itu akan ada pada seseorang apabila 

seseorang sudah merasakan kebutuhan fisiologisnya terpenuhi dan kebutuhan 

akan rasa amannya juga terpenuhi. Bagaimana akan mempunyai rasa memiliki dan 

rasa sayang pada diri maupun pada lingkungan, sedangkan la selalu kekurangan 

dalam memenuhi kebutuhan fisik dan merasa tidak aman. 

Kecenderungan rasa kasih sayang pada seseorang tirnbul apabila kehadiran 

seseorang itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan. 

Kehadiran seorang tunanetra di tengah keluarga dan lingkungan pasti tidak dih 

arapkan. Tiada scorang tua yang mengharapkan kelahiran anaknya ke dunia 

, menderita tunanetra. Karena itu kehadirannya menimbulkan adanya kekecewaan. 

Biasanya kekecewaan orang tua dan lingkungan dimunculkan dalam bentuk sikap 

tidak menyayangi dan tidak merasa memiliki terhadap anaknya yang 

tunanetra.Sering kehadirannya ke dunia dlt-lubungkan dengan hukuman Tuhan, 

dan ihi menimbulkan sikap kasih sayang yang berlebihan terhadap anaknya yang 

tunan. 



Semua sikap yang tidak wajar, baik rasa tidak sayang, rasa tidak ikut 

memiliki maupun rasa kasih sayang yang berlebihan terhadap anaknya yang 

tunanetra, menambah beban dan hambatan terhadap perkembangan dirl anak. 

Dengan sikap yang demikian dari orang tua dan lingkungan, maka perkembangan 

potensinya secara optimal akan sulit dicapai. Untuk mendapatkan sikap yang wajar 

dari orang tua dan lingkungan banyak tergantung pada kemandiran tunanetra 

dalam menampilkan dirinya di tengah-tengah keluarga dan lingkungan. Penampilan 

yang mendiri di tengah keluarga dan lingkungan tentu saja membutuhkan 

kemampuan dan keterampilan mobilitas yang baik. Dengan demikian keterampilan 

mobilitas sangat berperan dalam menumbuhkan rasa memiliki dan rasa kasih 

sayang lingkungan terhadap orang tunanetra. 

d. Kebutuhan akan penghargaan 

Setiap manusia membutuhkan penghargaan atau rasa dihargal oleh 

lingkungan. Penghargaan tidak hanya berbentuk materi tapi juga bisa berbentuk 

pengharaan psikologgis. Seseorang akan dihargai apabila ia dapat berbuat 

sesuatu baik bagi dirinya maupun pada lingkunan. Makin banyak seseorang dapat 

berbbuat sesuatu makin besar kemungkinan. untuk mendapatkan penghargaan. 

Penghargaan dari lingkungan bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif, 

tergantung dari apa yang diperbuat oleh seseorang. 

Perbuatan yang mengakibatkan n negatif maka ia akan menerima 

penghargaan negatif yang biasa disebut dengan hukuman. Perbuatan yang positif 

dan bermanfaat maka ia akan menerima penghargaan yang positif pula. Orang 



tunanetra hams juga mampu berbuat sesuatu yang berguna terhadap dirinya 

maupun lingkungannya, sehingga mendapatkan penghargaan dari lingkungan. 

Usaha rehabilitasi dan pendidikan bagi ttunanetra perlu diarahkan pada 

bagaimana usaha itu dapat mendobrak adanya keterbatasan pada lingkungan. 

Usaha rehabilitasi dan pendidikan bagi tunanetra perlu diarahkan pada bagaimana 

usaha itu dapat mendobrak adanya keterbatasan pada tunanetra. Kemampuan 

gerak yang terarah serta mobilitas yang mandiri membuat tunanetra dapat berbuat 

sesuatu dengan mandiri, sehingga memungkinkan orang tunanetra memperol-eh 

penghargaan sebagaimana penghargaan kepada warga lainnya yang tidak 

tunanetra. 

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri 

Secara mendasar dari tujuan pendidikan bagi orang tunanetra tidak berbeda 

dengan tujuan akhir pendidikan bagi orang awas pada umumnya, yaitu agar anak 

dapat mandiri. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dan diperolehnya 

selama menempuh pendidikan dapat dijadikan dasar untuk kehidupan dirinya 

sehingga tidak banyak tergantung pada orang lain. Ketidaktergantungan pada 

pertolongan orang lain merupakan perwujutan darl kernampuan tunanetra dalam 

mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah lingkungannya. 

Seorang tunanetra yang mampu dalam mewujudkan dan merealisasikan 

aktualisasi dirinya, berarti ia telah memperoleh kebebasan. Kebebasan dan 

kemandirian inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang terrnasuk tunanetra. 

Setiap bentuk kebutuhan yang diungkapkan oleh teori Maslow di atas pasti 

memerlukan suatu kemampuan gerak dan berpindah tempat secara mandiri. Sulit 



dibayangkan bagi seorang tunanetra yang tidak mempunyal kernampuan dan 

keterampilan mobilitas yang mandiri dapat memenuhi kebutuhannya. Karena itu 

dapat dikatakan bahwa Orientasi dan Mobilitas merupakan kebutuhan dasar dan 

mendasari terpenuhinya kebutuhan. 

Kebutuhan tunanetra sebagai manusia tidak berbeda dengan kebutuhan 

manusia lainnya, perbedaannya terletak pada cara bagaimana memenuhinya 

kebutuhan tersebut. 

2. Kebutuhan Khusus Tunanetra 

Adanya kelainan penglihatan pada seseorang mempunyai akibat langsung 

maupun ticlak langsung. Akibat langsung adalah akibat yangg disebabkan oleh 

ketunanetraan sedangkan akibat tidak langsung adalah akibat yang disebabkan 

oleh lingkungan. Akibat yang tidak langsung ini lebih sulit diatasi dari pada akibat 

lafigsung dari ketunanetraannya. 

Sebagai adanya akibat langsung clan ticlak langsung ini menyebabkan 

adanya kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus tunanetra bisa ditinjau darl tiga 

aspek. 

a. Fisiologis 

Seorang tunanetra mungkin mernbutuhkan perawatan dan perneriksaan medis, 

pengobatan clan evaluas] rnedis secara umum. Sebagai kegiatan organisme 

cliperlukan latihan gerak dan ekspresi tubuh. 



b. Personal 

Ketunanetraan merupakan pengalaman personal, orang di luar dirinya tidak akan 

merasakan tanpa ia mengalaminya. Meskipun sama-sama mengalami tunanetra, 

belum tentu sama apa yang dirasakannya. 

lndividu yang mengalami tunanetra tidak hanya terganggu clan terhambat 

mobilitasnya tetapi ia juga alcan tergaanggu keberadaannya sebagai manusia. 

Akibat dari ketunanetraan sebagai pengalaman personal, inaka efek psikologisnya 

yang ditimbulkan banyak tergantung pada kapan terjadinya ketunanetraan dan 

bagaimana kwalitas serta kerakteristik susunan kejiwaannya. Akibat ketunanetraan 

sebagai pengalaman personal, maka timbul beberapa kebutuhan yang bersifat 

personal. pula. Kebutuhan tersebut antara la!n adalah latihan. 

Orientasi dan Mobilitas, minat untuk berinterocksi dengan lingkungan ter I 

utama dalam ha1 mengolah clan menerima. informasi darl lingkungan, keterampilan 

aktivitas kehidupan sehari-hari seperti menolong diri sendiri. Pendidikan dan 

bimbingan penyuluhan juga merupakan kebutuhan personal secara khusus dan 

banyak lagi kebutuhan yang bersifat individual. 

c. Sosial 

Ketunanetraan merupakan fenomena sosial. Apabila ketunanetraan terjadi 

dalam suatu kelompok masyarakat, maka struktur masyarakat akan mengalami 

perubahan. 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kelompok masyarakat. Apabila 

ketunanetraan terjadi clan muncul dalam suatu keluarga, maka ticlak mungkin 

susunan keluarga kembali seperti sebelum adanya anggota ' keluarga yang 



mengalami tunanetra. Keluarga akan mengadakan perubahan cian penyesuaian 

baik secara total maupun sebagian. 

Perubahan dan penyesuaian yang tedadi mungkin berakibat baik dan 

menyenangkan, bagi semua anggota keluarga. Mungkin pula berakibat buruk 

terhadap dan interaksi antar anggota keluarga. Kurang baiknya hubungan dan 

interaksi keluarga karena adanva seorang tunanetra di tengah keluarga, bisa 

terjadl antara anggota keluarga vang, awas maupun antara. anggota keluarga yang 

awas dengan yang mengalami tunanetra. Baik buruknya pengaruh adanya seorang 

tunanetra di tengah keluarga tergantung pada menerima tidaknya sernua anggota 

keluarga terhadap adanya kenyataan tersebut di atas. 

Dengan adanya pandangan ketunanetraan sebagai fenomena sosial, maka 

kebutuhan dari segi sosial adalah adanya hubungan yang baik antar personal 

(personal relationship), interaksi yang baik antar anggota ketuarga, interaksi dan 

hubun 'g an dengan teman-temannya, dan membutuhkan pula untuk ikut 

berpartisipasi dengan berbagai kegiatan dalam lingkungannya. 

Persiapan vocational merupakan aspek lain dari kebutuhan khusus 

tunanetra ditinjau dari segi sosial. Untuk membina hubungan baik keluarga, 

memerlukan bimbirlgan tersendirl. Bimbingan keluarga perlu diadakan dan 

diberikan untuk menyadarkan kedudukan tunanetra di tengah keluarga. 



Ill. ORlENTASl TEMPAT DAN SARANA 

1. Pengenalan Tempaf 

Pada tempat kita berpijak atau tempat kita beijalan terdapat macam-macam 

keadaan yang dapat kita ternui, macam-macarn keadaan ini dapat berupa jalan 

yang rata beraspal, dari batu, berumput, dan pasir sebelah kiri kanan terdapat 

selokan dan lain sebagainya. 

2. Sarana - Sarana 

a .  Garis Pengarahan : 

Yang kita maksud dengan garis pengarahan ialah sebagai g-aris sarana 

yang sering dijadikan tempat rabaan pada waktu anak berjalan dengan maksud 

untuk dijadikan pedoman dalarn pengarahan difi. Garis pengarahan dapat berupa 

benda-benda di kanan-kiri jalan atau. di atas tempat kita berpijak sendiri. 

Maka dengan ini kita bedakan: a) Garis pengarahan yang sedatar dengan tanah, b) 

Batas jalan dan rumput, sehingga kalau terpukul tongkat akan menghasilkan suara 

keras dan lembut, c) Batas jalan dan tanah, yang dapat menimbuikan suara keras 

dan kurang keras, d) Batas jalan dan pasir, yang dapat menimbulkan suara kasar 

dan halus, e) Batas jaian dan batu krikil yang dapat menimbulkan suara berat dan 

ringan, i. 

b. Garis pengarahan yang lebih tinggi dari tanah:l) 'Yang homogen, '(tembok 

rumah, pagar tembok yang sifatnya tertutup), 2) Yang tidak homogen, (tralies, 

kawat kasa, barnbu, jeruji besi yang mempunyai sifat terbukdberlubang). 

Bilamanakah kita kehilangan gans pengarahan ini? 



1. Bila ada jalan masuk ke rumah.;a) Apakah yang kita perbuat? Misalnya kalau. 

kita beljalan di atas a.spal yang garis, pengarahnya rumput. Kita harus melihat 

dahulu apakah aspalnya masuk sampai depan pintu halaman dan sebagainya, 

b) Jika kita beijalan di atas trotoiredan. garis pengarahannya pagar, c) Pada 

tikungan, d) Tikungan yang bersudut 90 derajad, e) Tingkungan dengan sudut 

tumpul dsb. sehingga kita berjalan kaki kita akan kehilangan jarak garis 

pengarah. 

2. Suara yang kita dengar;- 

a) Peranan indra pendengaran. 

Di samping indra perabaan, maka indra pendengaran sangat penting bagi 

anak tunanetra, misalnya untuk mengetahui darimana arahnya suatu suara, karena 

suara dapat dipakai sebagai pedoman bagi si anak pada waktu ia sedang berjalan, 

untuk mengarahkan dirinya ke suatu tempat. Misalnya kalau kita beijalan di trotoir 

(kanan) ke arah utara, maka di sebelah kiri kita a"ah jalan auto (sejajar dengan 

trotoir) dan auto be-alan dengan mengeluarkan suara misalnya dari arah belakang 

ke depan (arah utara) atau arah depan ke belakang (arah selatan). Dengan 

mendengar suara-suara ini, kita dapat bedalan sejajar dengan arah sdara-suara itu. 

a. Berjalan di trotoir 

Suatu saat kita mendengar suara mobil dari kiri ke kanan (barat-timur) atau 

dari kanan ke kiri (timur-barat), maka kita tahu bahwa di depan kita terdapat jalan 

yang mengarah ke jurusan lain atau ada simpangan jalan. Di samping itu kita dapat 



mengikuti suara langkah orang, terutama langkah wanita yang suara sepatunya 

keras, suara orang menyeberang di jalan dan sebagainya. 

b. Pantulan suara yang ditimbulkan oleh ketukan tongkat. 

Kecuali tongkat sebagai alat yang sangat penting untuk melindungi. diri dari 

benda yang merintangi di jalan, misalnya: sepeda-sepeda yang diparkir di atas 

trotoir, batubatuan, tiang listrik, pohon, lubang, untuk mencari garis pengarah,, 

tongkat juga sangat penting untuk menimbulkan suara yang dapat ditangkap oleh 

telinga anak. Suara ini dapat bermacam-macarn kedengarannya, misalnya suara 

yang ditimbulkan karena ketukan tongkat pada tegel, lantai dari semen, tanah, 

aspal, tanah yang berpasir, batu kecil-kecil dan rumput. 

Di samping itu kita dapat mendengar pantulan suara yang disebabkan 

adanya benda-benda di sekitar kita misalnya: dinding tembok atau pagar, tembok 

yang tinggi, kalau kita masuk suatu terowongan atau gang yang sempit, atau pada 

suatu gardu tempat orang menunggu bis, (yang atapnya dari beton); kalau kita 

berjalan di depan toko yang mempunyai atap teras, pantulan suaranya akan 

berlainan kedengarannya yaitu berdengung: kalau di depan kita terdapat pohon 

atau mobil. Dan bagi anak tunanetra, suatu desiran angin yang 

mengenailmenyentuh suatu daun yang melambai-lambai di depannya akan 

didengarnya secara jelas sekah. 

Bilamanakah tidak tejadi pantulan suara?: I )  Bila kita berjalan di tempat yang luas, 

2) Bila garis pengarah bukan yang homogen, misalnya suatu pagar yang terbuat 

dari tralie, kawat, kawat kasa, dan lain-lain, 3) Pagar tembok yang rendah ada 



pantulan tapi kurang jelas, 4) karena arah pa-titulan tidak ke atas arah telinga, 5) 

Ada pantulan suara tapi hilanglkabur oleh: keributan lalu lintas, dekat suara pabrik 

di dalam pasar dan sebagainya, 6)Suatu benda yang berbentuk bulat pipih seperti 

tiang listrik, tangga yang berdiri di tepi jalan (di trotoir) sedi-it sekali memantulkan 

suara, 7) Barang-barang yang mengisap suara seperti: goni, pena dan, karton, 

misalnya ada gedung-gedungan yang dilapisi karton, harboard, dan sebagainya. 

3. Angin dan sinar matahari. 

Kedua ha1 ini juga dapat dijadikan pedoman pada waktu berjalan. 

a. Angin; Arah angin adalah sama, kalau mula-mula mangenai tengkuk kita dan 

suatu saat angin mengenai samping muka terus menerus, berarti kita tidak 

lurus lagi jalannya. Kalau kita berjalan di depan deretan toko-toko 

sekonyong-konyong ada dorongan angin dari sebelah, yang berarti ada lorong 

dan sebagainya. 

b. Sinar mafahari; Dari mana datangnya arah sinar matahari dapat dijadikan 

pedoman pula untuk pengarah jalan kita. 

c. Bau yang tercium;Misalnya bau masakan, kue atau bensin dapat menunjukkan 

bahwa kita bedalan dekat restoran, toko roti atau dekat pompa bensin. 

d. Jenis-jenis persimpangan jalan berltuk tikungan; Tadi telah disebut kan ti kungan 

dan persinlpdndan jalan, dan dalam ha1 ini tikungan dapat dalam bentuk: 



IV. PROBLEMA-PROBLEMA BERKAITAN ERAT DENGAN MOBlLlTAS 
TUNANETRA 

I. Sikap Tunanetra termasuk golongan anak-anak 

a. Sikap kurang percaya pada kernampuan diri sendiri termasuk juga 

kernampuan mobilitas. Keadaan ini biasanya menghinggapi anak-anak yang 

baru dilepaskan dari lingkungan orang tuanya ataupun tunanetra dewasa 

yang belurn lama mengalami ketunanetraannya. Dalarn stadium ini si 

Tunanetra akan selalu diliputi perasaan was-was akan kemungkinan 

terturnbuk pada benda atau pun terperosok ke dalam selokan dsb; dengan 

demikian dia akan selalu bersikap terlalu berhati-hati; ini jelas akan 

menguntungkan dalam pembinaan mobilitas. 

b. Adanya keengganan pihak tunanetra menerimalmengadoptir hal-ha1 baru 

atau merubah kebiasaan-kebiasaan lama dengan yang baru yang secara 

objectif lebih unggul. Hal ini mungkin akan menimbulkan 

kesukaran-kesukaran dalam mengadoptir tongkat putih untuk sarana 

mobilitas pribadi sebagai pengganti pendamping orang awas atau 

mengintrodusir prosedur baru penggunaan tongkat sebagai pengganti 

kebiasaan lama yang kurang baik. 

c. Sikap tidak ingin terlalu direpotkan oleh tongkat terutama yang 

rigidlnoncolapsible dan panjang karena terlalu cumbersome. Hal ini terutama 

untuk mobilitas di ruang yang sangat familiar seperti di rumah sendiri atau di 

kantor. Mengingat ha1 ini maka dirasa perlu memberikan ketrampilan 



mobilitas pribadi tanpa tongkat dan hanya dengan proteksi tangan dan 

lengan. 

2. Peralafan/Sarana. 

a. Pengadaan baik secara kwantitatip maupun kwalitatip dari tongkat putih; 

Secara kwantitatip: tersedia jumlah tongkat yang cukup bagi setiap 

tunanetra. Secara kwalitatip: tersedianya tongkat yang kwahtetnya sesuai 

dengan' kondisi orang Indonesia; panjang yang tepat, ringan, tahan lama, 

harga yang cukup murah dan teijangkau oleh sernua tunanetra. 

b. Penggunaan tongkat putih sebagai sarana mobilitas. Dalam penggunaan 

tongkat menurut prosedur yang telah ditetapkan ada tendensi ujung tongkat 

tertusuk masuk ke dalarn perrnukaan yang tidak keras seperti tanah; ha1 ini 

menghambat mobilitas dan menimbulkan kekesalan pada situnanetra karena 

jalannya tersentak-sentak. Dengan latihanlatihan dan design dari tongkat 

yang baik akan dapat ditekan kesukaran ini. 

3 . S i t u a s i  

Penguasaan situasi medan dan orientasi diri. Sebelurn menguasai situasi 

medan, mobilitas tunanetra akan sangat terhambat; dalarn gerak maju, ia akan 

otomatis memperlambat langkah sambil merabakan tongkatnya dengan 

konsentrasi penuh; konsentrasi ini setelah beberapa lama akan memenatkan dan 

pada gilirannya ini setelah beberapa lama akan memenatkan dan pada gilirannya 

kondisi ini akan mengurangi kesigapan dan dengan sendirinya mobilitas lebih 

lanjut. Problema ini dapat diatasi dengan pemberitahuan sebelumnya secara global 



tentang situasi medan yang dihadapinya. Sekah garnbaran mental dari medan 

dikuasainya maka mobilitasnya akan juga menjadi baik. 

Hal-ha1 yang secara global yang perlu diberi tahukan ialah: 

1. di dalarn gedunglruangan : letak pintu dan jendela-jendela perabotan dan 

jarak relatip antara satu dengan yang lainnya. 

2. di dalarn medan terbuka yang terbatas: membujurnya jalan, parit, belokan 

dan persimpangan, pohon-pohon tertentu atau pun tanaman lain- yang khas, 

legokan dan lain-lain. 

3, Situasi-situasi khusus yang tak mungkin teraba oleh tongkat. Situasi-situasi 

ini pasti akan menimbulkan kesukaran ada satu-satunya untuk mengatasinya 

adalah meniadakan sama sekali situasi bersangkutan. Situasi yang dimaksud 

meliputi: 1) overhanging objects seperti dahan yang menjorok rendah di 

pinggirjalan dan lain-lain, 2) protuding objects seperti bagian-bagian perabot 

yang menonjol. 

4. Peraturan lalu lintas; Belum adanya peraturan-peraturan lalu lintas yang 

memberikanlmenjamin kemudahan serta pelindungan hukum bagi tunanetra 

yang sedang mempergunakan jalanan umum, seperti: a) Peraturan yang 

menghamskan semua kendaraan untuk berhenti dan memberikan voorrang 

bagi tunanetra dengan tongkat putih, b) Peraturan yang memberikan 

kelonggaran bagi tunanetra untuk bebas menyebrang jalan tidak hanya di 

zebra cross atau pun jembatan penyeberangan. 



4. Perafuran & sanksi-sanksi yang sangat berat 

Bagi pengendara yang melanggarlmenubruk seorang tunanetra dengan 

tongkat putih di jalan umum. Ini didasark,an pada pengertian bahwa dalarn setiap 

kecelakaan tunanetra tidak dapat dipersalahkan dalam situasi yang bagaimanapun 

juga. Belum adanya peraturan-peraturan lain yang menjamin secara melembaga 

kemudahan bagi tunanetra, dalarn mempergunakan sarana transportasi umum 

seperti : Penyediaan tempat-tempat duduk di dekat pintu. keluar belakang -dari 

bus-bus kota dan dapatnya tunanetra keluar masuk dari pintu belakang. Secara 

objektip situnanetra akan selalu mendapatkan kesukaran terutama di bus yang 

penuh untuk naik dari pintu muka, kemudian bergerak ke belakang dan akhirnya 

tutun dari belakang. 

5 . M a s y a r a k a t .  

Masih adanya sebagian anggota masyarakat luas yang belum menyadari 

akan kesukaran objektip dari tunanetra dalam membina/mempertahankan. 

mobilitasnya serta kurang adanya pengertian tentang sistimatika mobilitas 

tunanetra. Termasuk dalam kesadaran tersebut di atas ialah: Sikap, "courteous" 

dan "factuP dari para pengendara kendaraan terhadap tunanetra di jalanan umum 

dan dari para penumpang lain di kendaraan-kendaraan umum. Tercakup, di 

dalam kesadaran akan adanya sistimatika tertentu dalam mobilitas seorang 

tunanetra. adalah: tidak dirubahnya letak dari objek-objeklbenda-benda dari suatu 

ruangan atau lingkungan terbatas tanpa pernberitahuan terlebih dahulu. kepada 

tunanetra, misalnya di rumah atau asrama di mana tunanetra berdiam maupun di 



kantor atau di pabrik di mana tunanetra bekelja. Seperti diketahui seorang 

tunanetra sudah mempunyai gambaran mental dari setiap ruangan di rumah atau di 

kantornya. Ini memudahkan orientasi di dalam ruangan bersangkutan sehingga 

dapat dicapai mobilitas yang tinggi hanya dengan sentuhan-sentuhan pada 

benda-benda perabotan yang ada; kalau seandainya ada perabot yang dipindah 

tanpa diberitahu, maka tunanetra akan terganggu orientasinya dan demikian juga 

mobilitasnya. 

6. T o n g k a t  

Dapat kita bedakan: a. Tongkat yang dapat dilipat. b. Tongkat yang tidak 

dapat dilipat. Sedapat mungkin tongkat terbuat dari bahan yang anti patah, dan 

ringan. Di Indonesia, kita dapat menggunakan bahan rotan yang diluruskan serta 

ujungnya diberi bahan dari besi yang bulat (tumpul) agar supaya tidak menusuk 

tanah terlalu dalam, namun kalau dipukul atau diketukkan ke tanah dapat 

menimbulkan suara yang keras. Tongkat ini diberi warna putih dan di bagian atas 

diberi strip merah, dimaksudkan sebagai alat untuk melindungi diri dari arus lalu 

lintas. Di beberapa negara tongkat ini dilindungi oleh hukum, terutama dalam 

hukum lalu hntas, serta gambar tongkat betsetrip merah putih ini telah 

dicanturnkan dalam papan rambu lalu lintas, yang dimaksudkan bahwa di suatu 

tempat di mana rambu itu dipasang terdapat sekolah anak tunanetra. Barangsiapa 

yang melanggar, walaupun hanya menyentuh tongkat si pelanggar akan dihukum. 

Jadi tongkat selain berfungsi sebapai penggati tangan untuk meraba, sebagai 
\ 

penimb-sebagai - alat pelindung dari segala rintangan, juga berfungsi 



sebagai pengganti polisi lalu lintas untuk menghentikan kendaraan-kendaraan pada 

waktu menyeberang. 

V. POLA LATIHAN 

Mengingat bahwa masalah penggunaan tongkat tidak terlepas dari 

medannya, akan'mempraktekkan, bahkan justru medan itulah yang harus 

dikuasainya, maka sebelum anak te&n dalam aplikasi penggunaan tongkat 

hendaknya diarahkan dalam kegiatan-kegiatan yang dimaksud mempercepat 

proses pengenalan medannapangan. Prosedur latihan4atihan berjalan 

mempergunakan tongkat ditempuh melalui unit-unit yang disusun menurut pola 

jenjang yang mengembang. 

1. Lafihan Pendahuluan. 

1. Tujuan: a) Mengenai arah ditinjau dari posisi tubuh, b) Supaya anak dapat 

be jalan, menuju tempat ke arah sasaran, c) Memperbaiki sikap gerak. 

a. Pengetahuan Dasar Bagi Guru. 

1. Guru hams menyadari bahwa latihan-latihan orientasi dasar ini merupakan 

titik tolak bagi latihan4atihan selanjutnya, sehingga harus dilaksanakan 

secara berulang-ulang sampai dapat dikuasaildimengerti. 

2. Pada tahap ini biasanya anak masih dalam keadaan kurang percaya pada diri 

sendiri, ragu-ragu, sering terlalu berhatihati dan penguasaan senso motoris 

belum matang, serta kernungkinan ada kelainan pada bentuk-bentuk 

gerakan. 



C. Prosedur Latihan: 

Kegiatan I 
Anak diberi pengertian mengenai kiri, kanan atau sebelah kiri, sebelah 

Icarian, di belakang, di bawah dan seterusnya. Misalnya guru menanyakan 

manakah tangannya yang kanan atau yang kiri, kemudian kalau anak berhadapan 

dengan guru ditanyakan manakah tangan guru yang kiri atau yang kanan. Guru 

memberi perintah: Letakkan penghapus sebelah kiri kakimu, di bawah tempat 

dudu-mu dan sebagainya. Latihan makin lama makin sulit, misalnya menyuruh si 

A, B dan C, berdiri sejajar, menanyakan si B berdiri sebelah mana dari si A dan si 

C, kemudian menyuruh si B pindah sebagainya. Latihan dapat menggunakan 

alat-alat misalnya balok dan barang-barang tiruan lainnya. Kemudian mengenal 

tempat barang-barang di sebelah mana dari pada barang-barang lainnya. 

Kegiatan 11 

Sebagai kelanjutan daripada latihan-latihan orientasi yang diberikan oleh 

guru di dalain kelas, diteruskan di dalam suatu ruangan gimnastik atau suatu 

ruangan kosong. Untuk latihan beijalan "tepat sasaran" guru membuat satu garig 

lurus yang menghubungkan satu dinding dengan dinding lain yang berhadapan. 

Anak disuruh berdiri dan merapat pada dinding A di atas garis A - B. Ini berarti 

bahwa posisi anak terhadap dinding A 90 derajat. Suruhlah anak rnelangkah atau 

berjalan lurus ke arah B. Di sini akan kita lihat bahwa anak tidak akan berjalan 

dengan lurus sesuai atau sejajar dengan garis. Demikian pula bagi anak norrnal 

kalau ditutup matanya. Anak akan bedalan ke arah kiri yang berarti mernpunyai 

penyimpangan ke arah kiri atau ia berjalan ke arah kanan yang ia mernpunyai 



penyimpangan ke kanan. Besarnya penyimpangan tergantung dari pada besar 

sudut yang dibuat dan makin jauh berjalan, makin jauhlah dari gidslyn (garis A - B). 

Kegiatan berikutnya: Pasanglah tali sebagai pengganti garis-garis A - B 

setinggi pinggang. Kemudian anak memegang tali tersebut agak longgar, agar tali 

dapat lewat dalam genggaman anak kalau beijalan. Suruhlah anak beijalan ke arah 

B dan dilakukan berulang-ulang. Kegiatan berikutnya setiap tiga langkah misalnya 

anak haws be&lan dengan mernegang tali dan tiga langkah melepaskan tali, 

kemudian memegang tali lagi dan seterusnya. Ini dilakukan agar anak dapat 

merasakan atau mengetahui kedudukannya dan diharapkan dapat mengurangi 

penyimpangannya. Kegiatan makin lama dipersulit, misalnya dengan mengurangi 

jun-dah langkah pada saat memegang tali dan memperbanyak jumlah langkah 

pada saat anak melepaskan tali. Kalau anak terlalu jauh meninggalkan tali pada 

saat ia akan mernegang tali kembali ia akan mencari-cari (mengoreksi sendiri). 

c. Suruhlah anak berdiri bersandar pada dinding 

Berjalan lurus ke depan dua langkah, kemudiian. menghadap ke kiii, 

be-alan dua langkah lagi. Pertanyaan: Tunjukkan dengan jarimu di mana letak 

dinding tempat kamu bersandar tadi? Latihan makin lama dipersukar. Berdiri 

bersandar pada dinding. Berjalan. dua langkah ke depan (lurus) melangkah dua 

langkah ke samping kanan, maju dua langkah ke samping kiri, maju dua langkah. 

Pertanyaan seperti tadi, di mana dinding tadi? 

Latihan berikutnya ialah: Kalau kamu be-alan ke dinding depan dinding 

manakat sebelah kirimu, kalau kamu bedalan dari dinding depan yang manakah 

sekarang sebelah kirimu. Pertanyaan ini dapat diberikan tanpa anak bedalan, kalau 



anak belum mengerti, anak dapat disuruh bedalan pergi dan balik untuk mengenal 

kiri dan kanan kalau ia harus menghadap kelain-lain jurusan. Percobaan ini dapat 

diberikan. dengan menggunakan gambar jalan perempatan pada karton. 

Bagian atas adalah selalu menunjukkan arah utara. Anak disuruh meraba 

dengan pertanyaan misalnya, kalau kamu beijalan dari selatan ke utaria, bagian 

(arah) manakah sebelah kirimu?. Kalau berjalan balik dari utara ke selatan, bagian 

manakah sebelah kirimu? Kalau anak masih merasa sukar untuk menentukan arah 

barat dan timur, suruhlah anak menempelkan seluruh telapak tangan kanannya, 

yang berarti ibu jaxi adalah kiri dan jari kelingking berarti kanan. (Telapak tangan 

menjurus U - S). Jadi ibu jari adalah barat dan kelingking adalah timur. Kemudian 

putarlah telapak tangan sehingga. ujung jari tengah menunjukkan. selatan (dengan 

sedikit terpuntir), kemudian kita tanyakan, manakah jari kelingking (kanan)? 

Sebelah manakah sekarang baratltimur dan sebagainya. 

d. Lafihan Skema Badan. 

Latihan pertama dapat dilakukan dengan membezikan perintah sebagai 

berikut: Berdirilah bersandar pada dinding, beijalan lurus kedinding yang ada di 

depan. Dalam perjalandn kedinding itu buatlah satu lingkaran dan kemudian. 

lanjutkan peijalanan ke dinding yang dituju. Mula-mula anak dapat dituntun untuk 

melaksanakan getakan berputar tadi. 

Ke dua latihan seperti tersebut di atas, tetapi tidak membuat suatu lingkaran, 

melainkan. beijalan. terus sambil memutarkan diri 180 derajat sampai menghadap 

dinding yang di tuju (Evolusi/Revolusi). 



Ke tiga membuat suatu baganlgambar, misalnya gambar segitiga, segi 

empat dan sebagainya. 

Anak disuruh meraba gambar segi tiga. Kemudian kita membentangkan tali 

atau tikar dengan bentuk segi tiga. Anak disuruh berdiridisalahsatui sudut yang 

sudah diberi tanda untuk dapat diingat. Anak disuruh berjalan di sisi-sisi segi tiga 

itu sampai ia kembali pada tempat ia berdiri semula yang ada tandanya. 

Pertanyaan : Sisi manakah yang telah kamu lewati? 

Latihan berikut: Berdiri bersandar pada dinding, buatlah segi tiga yang sama 

dengan segi tiga tadi dengan dinding sebagai salah satu sisi. Latihan dilanjutkan 

dengan latihan yang lebih sukar, yaitu tanpa pertolongan dinding. Maka anak harus 

berdiri di tengah dan membuat segi tiga sendiri dengan berjalan keliling. Kemudian 

begitu juga dengan segi empat. Semua latihan ini diperlukan untuk persiapan 

beijalan atau berorientasi di luar, oleh karena jika kita beijalan, kita akan 

menghadapi banyak tikungan dan persimpangan jalan. Dengan banyak latihan, 

anak akan. dapat merasakan atau mengetahui posisi tubuhnya terhadap 

lingkungannya setelah ia berkali-kah berbelok-belok. Tubuhnya dalam ha1 ini 

sangat memerlukan ingatan dan P*iran anak. Latihan harus dikuasai dengan baik 

sehingga akan menimbulkan rasa percaya pada diri sendiri, menambahkan 

keberanian sehingga langkah berikutnya akan dilakukan tanpa keraguan, sehingga 

dengan demikian diharapkan akan terus mempunyai sikap mobilitas tubuh yang 

wajar. 



2. Lafihan Orienfasi Medan 

Orientasi ini merupakan latihan pengenalan medan dengan segala aspeknya 

yang bersifat fungsionil, serta sekaligus sebagai aphkasi dan perluasan 

kegiatan-kegiatan pada latihan pendahuluan. 

Tujuan 

1. Mengenal situasi isi kelas, baik jenis, letak maupun jaraknya, 

2. Mengenal situasi, jenis, serta letak ruangan-ruangan lainnya dalam lingkungan 

sekolah. Tennasu k pengenalan denahnya. 

3. Mengenal letak dan fungsi barang-barang yang mempunyai kegunaan praktis 

bagi bidupnya. 

Pengetahuan dasar Bagi Guru. 

9 Guru hendaknya menyadari bahwa kegiatan-kegiatan. dalam unit ini didasari 

atas ketajaman ingatannya pendengaran serta keberanian. 

9 Dalam latihan-latihan berkelompok hendaknya diusahakan agar anggotanya 

diperkirakan berkemampuan setaraf, sehingga anggota-anggotanya secara 

individuil tidak terhambat. 

Kegiatan I. 

Mengenalkan jenis-jenis barang yang ada di dalam. kelas.Tiap-tiap murid harus 

menghayati baik melalui perabaan maupun cara-cara lain yang sesuai dengan jenis 

barang tersebut (kadang-kadang perlu dengan pendengaran, penciuman, atau 

indra lainnya). Kemudian anak-anak disuruh menyebutkan kembali barang-barang 



tersebut. Dengan cara ini pula sekaligus dapat dikembangkan untuk menguasai 

teman-teman sekelasnya. 

Kegiatan 11. 

Mengenalkan tentang letakljarak barang-barang tersebut di atas melalui 

perkiraan., Perkiraan ini dilakukan dengan bantuan perhitungan "langkah" atau 

jangkauan tangan. Cara ini terutama untuk benda-bencla yang tidak berpindah 

tempat, sedangkan untuk benda yang bergerak, dilakukan dengan perkiraan 

melalui suara. Dalam ha1 ini sekaligus dipraktekkan terhadap teman-temannya 

untuk mengetahui tempat duduk masing-masing, maupun saat berpindah tempat. 

Pengertian ini dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dengan fasilitas 

kelas, teman sekelas maupun guru. Latihan-latihan semacam ini hendaknya 

dilakukan secara berulangulang, sehingga. secara cepat anak dapat memastikan 

tempattempat sesuatu benda. Sesudah ini dapat diadakan variasivariasi misalnya 

dengan memindahkan salah satu benda dan anak dapat dengan tepat 

menyebutkan adanya perubahan. 

Kegiatan 111. 

Mengenalkan jenis ruang dalam sekolah dengan cara guru mengajak 

anak-anak meninjau secara langsung serta menerangkan tentang jenislkegunaan . 

ruang tersebut. Kegiatan ini hendaknya dimulai dari ruang kelasnya sebagai 

permulaan bergerak, sehingga diharapkan sekaligus anak mendapat dasar tentang 

denah peninjauan. Untuk mendalami selanjutnya anak diperkenalkan pada 

denahlpeta timbultentang situasi sekolah yang telah ditinjau. Sedangkan untuk 

memperdalam. dapat dilakukan dengan latihan berdua-dua, kemudian secara 



individuil. Variasi latihan dikembangkan dengan permainan, perlombaan mencari 

ruang, sehingga anak tidak bosan. 

Kegiatan IV. 

Memperkenalkan jenis serta letak peralatan yang mempunyai kegunaan 

praktis. Kegiatan ini selain sebagai pengenalan medan yang akan. didasari latihan 

aplikasi penggunaan tongkat, diharapkan juga bermanfaat dalam kehidupan praktis 

seharihari. Perkenalkan dimana letak tangan (terutama kampus yang gedungnya 

bertingkat), lorong-lorong, saluran air dan lain-lain. Yang akan berfungsi sebagai 

medan utama dalam. latihan penggunaan tongkat sebagai garis pengarah maupun 

patokan-patokan arah. 

Yang berhubungan dengan kegiatan praktis dapat diperkenalkan cara-cara 

berkomunikasi misalnya bagaimana anak menerima telephone, dengan cara 

mempraktekkan secara langsung. Perkenalkan pula bagaimana cara-cara 

mengatasi bahaya serta mempergunakan alat-alat yang berhubungan dengan 

keadaan tersebut, misalnya bagaimana membunyikan lonceng bahaya, menekan 

tombol alarm bahaya, mencari jalan keluar melalui jalanlpintu darurat, caracara 

mematikan aliran listrik, kompor dan sebagainya. 

Keterangan : 

1. Untuk latihan orientasi medan di rum1 dapat pula ditempuh prosedur seperti 

pada latihan-latihan orientasi medan di sekolah dan kelas. Orang tua yang 

melatih harus menyesuaikan latihan4atihannya dengan kondisi ruffiah. Di 

asrama tempat anak tunanetra tinggal, latihan orientasi medan dilakukan 

seperti di sekolah oleh pelatih yang harus mempertimbangkan keadaan 



asrama. Prosedur yang dilakukan juga sama. Kamar tempat anak yang 

bersangkutan' tinggal dapat dijadikan pangkal pengembangan pengenalan 

lingkungan sekitar asrama. 

2. Demikian juga ji-ka anak linggal atau bersekolah dalam sebuah kampus yant 

terdiri dari berbagai bangunan. Prosedur latihan dapat ditempuh pola seperti 

pada pengenalan sekolah dan kelas. Tentu saja harus dikenal jalanjalan dan 

kampus (jika ada namanya disertai nama jalan), unit-unit bangunan yang 

ada, misalnya: kantor, gudang, poliklinik, rumah tinggal, asrama, bengkel 

keija, sekolah, lapangan, tempat ibadah dan sebagainya sampai anak 
- 

mengenal betul. 

3. Gema Dan Garis Pengarah 

Gema dan garis pengarah menunjukkan ciri karakteristik situasi medan yang 

membantu anak tunanetra untuk menguasai lingkungannya, sehingga menemukan 

dan memanfaatkan garis pengarah membantu anak tunanetra dalain 

pergerakannya. Menjamin aman serta tepat arahnya sasaran peijalanan. Demikian 

juga mengenal gema yang timbul dengan arti dan kemanfaatannya. Dengan latihan 

yang baik dan teratur akan mempercepat kemampuan dan latihan perabaan 

dengan pertolonjan getaran tongkat menjadi amat perlu. Latihan untuk mengenal 

dan memanfaatkangaris pengarah diberikan bersama dan sesudah anak 

menguasai cara memasang tongkat. 

I. Tujuan Latihan: 

a. Mengusai berbagai jenis gema yang ditimbulkan oleh ketukan tongkat pada 

berbagai jenis benda. 



b. Menguasai berbagai jenis gema yang terjadi dan dipantulkan dalam berbagai 

jenis ruangan dan suasana sekitar. 

c. Menguasai penggunaan tongkat untuk membedakan relief, tinggi rendah 

medan. 

d. Dapat menentukan adanya garis pengarah dengan mempergunakan ketukan 

tongkat dan memanfaatkan garis pengarah itu. 

2. Pengetahuan Dasar Guru Yang Diperilukan: 

Gema dapat ditimbulkan dengan cara memukulkan tongkat pada benda 

sasaran. Suara yang dipantulkan oleh lingkungan tertentu akan menimbulkan gema 

yang tertentu pula. Jenis gema dari getaran yang ditimbulkan pada ketukan 

tongkat yang dapat ditangkap, memberi petunjuk jenis sumber suara dan benda 

pemantulannya, dapat memberikan gambaran tentang situasi medan di depannya. 

Kegiatan-Kegiatan Latihan 

a. Membiasakan anak membedakan berbagai suara yang ditimbulkan oleh 

ketikanlsentuhan tongkat. Mula-mula mengenalkan berbagai- bagai jenis 

gema dengan cara mengetuk bermacam-macam benda dengan tongkat, 

misainya dengan besi, kayu, tegel, tanah, rumput dan sebagainya. 

Diterangkan oleh guru kepada anak-anak tentang masing-masing gema 

yang ditimbulkannya dan anak-anak diminta memperhatikan dengan baik 

dan membedakannya. Agar lebih jelas latihannya sebaik-riya dimulai dengan 

pengenalan mernbedakan gema yang cukup kontras. Misalnya 

membedakan gema dari besi dengan kayu, tegel dengan tanah dan 



sebagainya secara berpasangan. Variasi dari latihan ini dengan menambah 

pasangan benda yang dibedakan gema yang menjadi pasangan tiga, empat 

dan seterusnya sesuai dengan tingkat penguasaan anak. Anak disuruh 

menebak jenis benda yang diketuk. Kemudian anak disuruh mengetuk 

tongkatnya sendiri benda-benda yang disediakan di sekitarnya dan diminta 

untuk menebak yang diketuknya itu. 

b. Membiasakan anak untuk mengenal dan membedakan gema-gema yang 

teijadi pada ruang tertutup, loronglorong, dan ruang yang terbuka, dengan 

cara. membawa anak langsung menghayati gpma-gema yang timbul di 

dalam ruang-ruang tersebut. Latihan diberikan sedemikian, schingga 

hendAnya anak dapat menyebutkan secara pasti, apakah ia berada di ruang 

tertutup, dalam lorong, di dalam ruang terbuka. Lebih lanjut hendaknya anak 

dapat berlatih mengenal ruangan melalui gema yang dibuat sendiri, misalnya 

dengan mendehem, batuk kecil dan sebagainya. 

c. Anak hendaknya diperkenalkan juga daerah-daerah yang sukar dikenal 

namanya sebagai pedoman, karena sukar ditangkap. Misalnya di tempat 

yang luas, pemantulannya tidak homogeen (misalnya terali, kawat kasa),, 

pagar tern bok yang terlalu rendah, dinding yang tepinya niiring, terbawa oleh 

ributnya arus lalulintas, barang-barang yang merendam suara seperti 

permadani, karton, karung goni, karet dan sebagainya. 

d. Berjalan mempergunakan tembok sebagai jenis garis pengarah. Tembok 

adalah garis pengarah yang pejal berbeda tingginya dengan lantai. Untuk 

melaksanakan kegiatan ini anak dapat dibawa ke ruang gymnastik yang 



tepinya sudah dibebaskanldikosongkan. Mula-mula dengan tembok di 

sebelah kiri. Tangan yang memegang tongkat berada agak ke kanan. 

Pukulkan lambat-lambat tongkat pada tembok sambil berjalan lurus. Dapat 

dilaksanakan mengelilingi tepi ruang itu. Kemudian dibalik dengan tembok 

berada di sebelah kanan, tangan yang memegang tongkat berada agak ke 

kin. Pukulkan tongkat lambat lambat ke arah kanan sambil berjalan. Variasi 

latihan ini dapat diatur adanya penghalang untuk batas berbalik arah dan 

sebagainya. Dapat juga latihan ini dilakukan di teras gedung sekolah, 

dengan dindingltembok sebagai garis pengarah. Variasi lain misalnya diberi 

penghalang kursi agar anak menernukan garis pengarah lanjutannya yang 

terputus itu. Variasi latihan dapat diberikan dengan aba-aba tertentu, 

rnisalnya: "Sekarang ganti arah", "sekarang buatlah tembok sebagai garis 

pengarah", dan sebagainya. 

e. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan untuk mengenal dan memanfaatkan 

garis pengarah yang setinggi dengan tanahllantai tempat kita injak. Misainya 

tepi jalan aspal, atau trotoir jalan dari semen yang terdiri dari rumput, pasir 

atau batu bata dan sebagainya. Anak dibawa keluar ke pinggirjalan sisinya 

rumput. 

Letakkan bagian rumput pada sebelah kiri anak. Latihan anak untuk berjalan 

maju dengan ketukan tongkat kiri lembut, kanan keras. Mula-mula biar lambat. 

Dengan tetap menemukan gema lembut keras hendaknya anak merasa aman 

bahwa bedalan di pinggirjalan dan arahnya lurus. Ada baiknya arah jalan 1 dibalik 

dengan sisi rumput berada di sebelah kanan. Selanjutnya diberikan kegiatan 



menemukan dan memanfaatkan garis pengarah jalan yang bertepi pasir. Prosedur 

kegiatannya hampir sama dengan prosedur kegiatan pada penernuan dan 

pemanfaatan garis pengarah jalan rumput. 

Kegiatan latihan menernukan kernbali garis pengarah. Pada waktu anak 

latihan di dalam ruang gymnastik dan di texas sekolah, sebenarnya sudah 

diketernukan suatu kejathan yang harus menjadi perhatian guru. Yaitu tatkala 

sampai pada pintu. Jika pintu dalarn keadaan terbuka, maka anak harus 

merasakan adanya perubahan bahkan mungldn hilangnya garis pengarah. 

a) Simpangan sudut 90 deraiat. 

b) Simpangan yang bersudut melengkung. 

c) Adanya tikungan. 

VI. TEKNIK MENGGUNAKAN TONGKAT 

I. Cara Memegang Tongkat 

a. Metode Amerika 

Siku membengkok dan kepalan tangan berada di depan perut, ini berarti 

juga bahWa- ujung tongkat yang dipegang berada di depan perut. Ujung tongkat 

yang dipegang terletak di tengah telapakan tangan dan dijepit oleh jari kelingking, 

jari manis, dan jari tengah, sedang menumpang atas dan jari telunjuk menempel di 

bagian luar dan menjurusl menunjuk ke ujung tongkat bawah. Posisi yang deniWan 

sangat mernudahkan bagi pergelangan untuk bergerak sedang siku tetap tinggal 

tenang. 



Cara mengayunkan Tongkat. 

Hanya mempunyai satu cara seperti pada cara "A" pada metode Belanda, 

yaitu mengayunkanl mengetikan tongkat ke kiri dan ke kanan pada setiap langkah. 

Sedangkan jarak antara kedua ketikan di tanah itu selebar bahu kita. Bagaimana 

memulainya? Kaki sejajar dan ujung tongkat terletak di depan kaki kanan, maka 

kaki yang melang.kah terlebih dahulu adalah kaki kanan dan tongkat diayunkan 

kekiri. Tepat kaki kanan tiba di tanah, tongkat juga mengetik tanah di sebelah kiri. 

Dernikian seterusnya. Begitu pula kalau dimwlai dengan meletakkan tongkat pada 

depan kaki kiri. Prinsip demikian, tetapi kalau sudah mahir, cara mulainya 

sernuanya, hanya cara pengetikan tetap sama yaitu setiap kaki kanan melangkah, 

tongkat ke kiri dan setiap kaki kiri melangkah tongkat kekanan. Mengapa 

demikian? Karena kita sudah mengetahui sebelurnnya bahwa di depan kaki kanan 

tidak ada lubang atau aman, karena posisi tongkat selalu berada di depan kaki 

yang akan melangkah. 

b. Mefode Belanda. 

Cara memegang pada metode ini sama dengan cara memegang pada 

metode Amerika. Bedanya, pada metode Amerika, cara memegang tongkat 

dengan siku bVt&ok dan kepalan tangan (uiung tongkat) berada di depan perut. 

Sedangkan pada metode Belanda, cara memegang tongkat dengan meluruskan 

siku dan tergantung lepas sehingga kepalan tangan berada di samping paha. Maka 

cara memegang yang demikian tidak membahayakan bagi perut kalau ujung 

tongkat menusuk tanah. Di samping itu cara demikian tidak meletihkan, bentuk 

badan tidak bongkok dan cara ini banyak mehndungi badan. 



Tujuan : 

1 .  Supaya anak dapat memegang tongkat dengan cara yang betul. 

2. Supaya anak dengan cepat membedakan gema yang ditimbulkan oleh 

ketukan tongkat terhadap beljenis-jenis benda. 

3. Supaya sikap tubuh anak betul dalam memegang tongkat. 

Teknik cara-cara memegang tongkat. 

1 Guru harus memikirkan bahwa cara memegang tongkat yang betul bagi 

anak-anak adalah dasar ketrampilan dalam menggunakan tongkat. 

2. Guru hanus mengaoggap bahwa secara individuil anak belum dapat 

memegang tongkat dengan cara yang betul. 

3. Guru harus juga memikirkan bahwa sikap tubuh anak belum baik. 

4. Guru mengetahui bahwa memegang tongkat dengat siku lurus di sebelah paha 

tidak membahayakan dan tidak melelahkan. 

Kegiatan I. 

1. Ajaklah anak-anitk pergilmasuk keruang gymnastik atau lapang sekitar 

sekolah. 

2. Bagikan tongkat-tongkat kepada anak-anak. 

3. Surublah anak-anak memegang tongkatnya masang-masing secara bebas 

lebih dahulu. 

4. Suruhlah anak-anak berdiri tegak dengan memberi aba-aba "bersiap". 

5. Suruhlah anak-anak memegang tongkatnya masing-masing dengan tangan 

kanan di sebelah kanan paha dengan siku-siku lurus dan kaki sejajar. 



Jari-jarinya dalam posisi menggenggam biasanya dengan ibu jari menempel 

lurus ke depan, sehingga telunjuk agak longgar. Dalam kegiatan ini 

hendaknya guru mem betulkan cara anak-anak memegang tongkat, 

membetulkan genggaman tangan anak, satu persatu secara berkelffing. 

Setelah selesai guru membetulkan guru kembah berdiri di depan anak dengan 

menyuruh anak istirahat dengan aba-aba "istirahat" 

Selanjutnya kegiatan dilakukan dengan cara yang sama dan diusahakan jangan 

sampai membosankan anak. Guru dapat pula menyuruh seorang anak pada 

tempatnya berdiri melakukan cara memegang tongkat. (Anak-anak lain 

diistirahatkan) Misalnya demikian : a) Si A peganglah tongkatmu.Kalau belum 

betul cara memegangnya, guru, membetulkannya, b) Kalau sudah betui 

mengatakan "ya bagus" kamu sudah baik cara memegang tongkat dan jangan 

kehru lagi "ya", c) Guru dapat memberi pujian, untuk membesarkan hati anak. 

Sekah-sekali guru tidak boleh mencela dan menyalahkan anak, karena kalau 

dicela atau disalahkan anak merasa kecil hati dan merasa tidak dapat 

melakukannya. Misalnya anak kurang cepat dapat menguasai cara memegang 

tongkat. 

Demikianlah kegiatan-kegiatan selanjutnya diberikan giliran terhadap setiap 

anak, sampai anakanak dapat menguasainya dengan betul. Variasi kegiatan dapat 

dilakukan dengan berbagai variasi, misalnya dengan pennainan yang menarik 

sehingga tidak membosankan. 



Kegiatan 11. 

1. Suruhlah anak mengetuk tongkatnya; Anak-anak coba ketukkan tongkatmu. 

Guru dapat juga melakukan ha1 tersebut dengan aba-aba : 1 2 3 (pada 

hitungan tiga anak-anak bersama-sama mengetukkan tongkat). 

2. Suruhlah seorang anak mengetukkan tongkatnya. Barang apakah yang kamu 

ketuk. Guru memperhatikan jawaban anak betul atau keliru. Demikian 

selanjutnya guru memberi giliran pada anak yang lain satu persatu. 

3. Latihan-latihan selanjutnya dapat dilakukan di tempat yang ada rumput atau 

kerikil dan 's'ebagainya. Caranya sama dengan (I), (2). 

4. Guru dalam kegiatan inipun jangan lupa membetulkan cara anak melakukan 

ketukan dan memberi pujian bila cara mengetuk betul. 

2. Cara Mengayunkan Tongkat 

I .  Menurut Merode A. 

Bila kita menggunakan metode A?; 1) Jikajalanan terlalu ramai, 2) Jika 

jalanan banyak rintangan, 3) Jalanan tidak dikenal, 4) Kalaujalanbanyaklubang. 

Tujuan : 1 )  Anak-anak menguasai cara-cara mengayunkan tongkat ke kiri dan ke 

kanan, 2) Anak-anak dapat menghayati. bahwa dengan cara ini depan kaki 

betul-betul aman, 3) Anak-anak mengingat mengaayunkkaann tongkat 

dengan cara ini abila jalannan terlalu ramai banyak rintangan, jalanan tidak 

dikenal, jalanan banyak lubang, 4) Lihat tujuan cara memegang tongkat. 



Pengetahuan Dasar Guru: 

1. Menguasai teknik dan cara mengayunkan tongkat menurut metode A, 

2. Keseimbangan anak waktu berjalan betul. 

3. Cara-cara membentuk sikap dan kecekatan anak berjalan lurus. 

4. Cara-cara membetulkan keseluruhan tubuh anak. 

5. Koordinasi gerakan kaki tangan melalui perasaan. 

Metode A 

Seperti pada cara Amerika, setiap ayunan kaki begitu pula tongkat diketikan. 

cara memulainya sama pula dengan cara Amerika. Kaki sejajar dan kalau tongkat 

berada di tangan kanan maka ujung tongkat terletak di depan kaki kanan. Ini 

berarti bahwa kita. telah mengetahui di depan kaki kanan kita aman untuk 

dilang kahkan. Kaki kanan melangkah dan tongkat diayunkan ke kiri. Demikian 

seterusnya dalam perjalanan. 

Kegiatan I. 

1. Ajaklah anak-anak masuk keruang gymnastik atau kelapangan. 

2. Suruhlah anak-anak membuat barisan berjajar atau ber-saf menurut kebutuhan 

atau menurut keadaan lapangan atau ruang gymnastik. Guru hendaknya 

secara aktif mengatur barisan dan menempatkan anak pada jarak yang 

dibutuhkan untuk kepentingan kegiatan. 

3. Suruhlah anak-anak memegang tongkatnya 



4. Masing-masing guru mengulangi latihan cara memegang tongkat kira-kira 5 

menit. Misa1nya:Anak-anak pegang tongkatmu masing-masing dengan betul. 

Guru memeriksa tiap-tiap anak dan membetulkan kalau ada yang salah. 

5. Kemudian guru hendaknya memberi penjelasan singkat bahwa latihan 

sekarang adalah belajar mengayunkan tongkat. 

6. Dalam kegiatan ini dapat berjalan di tempat dengan mengayunkan tongkat ke 

kiri dan ke kanan. Contoh: Anak-anak coba berjalan di tempat dengan 

angkat kaki pelan-pelan. Guru menyuruh mengayunkan dan mengetukkan 

tongkatnya ke kiri dan ke kanan. Guru dalain ha1 ini membetulkan setiap anak 

dengan cara memegang tangan anak serta mengayunkan tongkatnya ke kiri 

dan ke kanan. 

7. Suruhlah si A melakukan cara mengayunkan tongkat dengan berjalan di 

rumput, kemuthan si B, si C dan seterusnya, sehingga setiap anak mendapat 

gifiran. 

8. Kegiatan dilakukan dengan berbagai variasi, sampai anak menyusaikannya. 

9. Kemudian guru dengan kegiatan mengayunkan dengan tangan kiri, dengan, 

cara seperti tersebut di atas. 

Kegiatan I/ 

1. Suruhlah anak-anak berdiri dengan kaki sejajar dan tongkat dipegang secara 

betul. 

2. Suruhlah anak-anak melet-"an ujung tongkat di depan kaki kanan. 

3. Suruhlah anak-anak melangkahkan kaki dan tongkat diayunkan ke kiri dan 

ujungnya diketukkan. Guru hendaknya membantu mengayunkan tongkat ke 



kanan dan ke kiri sambil memberi aba-aba yang berirama. Dengan demikian 

anak-anak ikut merasakan. Bantulah anak secara individual. 

4. Untuk mengetahui apakah anak-anak sudah menguasai cara melangkahkan 

kaki dan mengayunkan tongkat sambil berjalan, guru dapat menyuruh anak 

secara bergilir. 

Cara Mengayunkan Tongkat Menurut Mefode B. 

Bilakah kita menggunakan metode B?: 1 ) Bila metode "A" tidak mungkin 

untuk dipergunakan lagi misalnya untuk berjalan cepat, 2) Bila jalan sudah dikenal. 

3) Jalan dirasa aman rata dan tidak ada rintanganlpenghalang, 4) Dan bila kita 

berjalan cepat, 5) Kebaikan dari pada metode ini ialah tidak melelahkan. 

Tujuan : 1) Supaya anak dapat menguasai cara mengayun tongkat untuk be rjalan 

lebih cepat, 2) Anak betul-betul menghayati bahwa jalan yangsedang dilalui aman, 

3) Anak benar-benar dapat merasakan dan membedakan metode A dan metode B, 

4) Anak dapat berjalan lurus. 

Cara mengayunkan tongkat 

Cara memegang tetap sama deniWan pula sikap permulaannya. Hanya cara 

mengayunkan yang berlainan. Kaki kanan melangkah tongkat mengayun kekiri 

tetapi masih belum diketukkan. Kaki kiri melangkah tongkat masih menunjuk ke kiri 

dan bukannya diseret melainkan diangkat setinggi 5 s.d. 10 cm di atas tanah. 

Sekarang kaki kanan melangkah dan begitu pula tongkat diketukkan ke kanan dan 

segera kembali ke posisi kiri tapi masih belum diketukkan ke tanah, menunggu 

sampai kaki kanan dilangkahkan kembali. Dan demikian seterusnya. Latihan ini 



dapat dibantu oleh guru, yaitu dengan ikut memegang tongkatnya dan 

mengayunkan ke kiri dan ke kanan sambil beijalan serta memberi irama. Dengan 

demikian anak akan ikut merasakan. Jadi ternyata di sini bahwa setiap kaki kanan 

melangkah, tongkat diketukkan (setiap dua langkah). Sebaliknya demikian pula 

kalau tongkat kita pegang di tangan kiri. Disamping itu kedudukan tongkat selalu 

serong ke kiri (kalau tongkat di tangan kanan). adalah untuk melindungi diri. 

(Bandingkan dengan metode Amerika). 

Kegiatan I. 

1. Ajaklah anak-anak masuk ruang gymnastik atau lapangan, 

2. Suruhlah anak-anak memegang tongkatnya secara betul. 

3. Suruhlah anak-anak melangkah kaki kanannya. Guru memberi aba-aba; 

Anak-anak langkahkan kaki kananr'satu". Angkat tongkatmu dan ayunkan ke 

kiri dengan hitungan "dua". Sekarang langkah kaki kirimu (dengan hitungan 

"tiga", tongkat belum diketukkan). Langkahkan kaki kananmu (dengan hitungan 

"empat") Ketukkan tongkatmu di depan kaki kanan dengan hitungan "lima", 

(ketukan pada saat ini bersama-sama dengan melangkahkan kaki kiri. 

4. Dalam kegiatan ini dapat dflihat bahwa koordinasi antara gerakan tangan 

dalam mengetukkan tongkat dengan kaki pada anak-anak belum dikuasai. 

5. Guru hendaknya membantu setiap anak dengan memegang tangannya sambil 

memberi aba-aba befirama, sehingga anak turut merasakannya. 

6. Apabila anak menurut pendapat guru sudah agak mahir cara mengayunkan 

tongkat menurut metode B suruhlah anak-anak melatih dirinya masing-masing 

Secara bebas. 



7. Buatlah variasi-variasi permainan sehingga tidak melelahkan dan 

membosankan anak. 

Kegiafan I/ 

1. Mengulangi kegiatan I. 

2. Guru dalam. kegiatan ini menyuruh anak-anak berjalan dengan mengayunkan 

tongkat tanpa banyak membantu. 

3. Lanjutkanlah kegiatan ini dengan mempergunakan "garis pengarah". 

4. Garis pengarah yang dipergunakan ialah teras sekolah. 

5. Berikanlah kesempatan kepada anak satu persatu. Guru dalam. kegiatan ini 

mula-mula menuntun tiap anak dengan memegang tongkatnya ke kiri-ke kanan 

dan membeii aba-aba yang berirama. Dengan demikian. anak-anak 

menghayatinya. 

6. Guru dapat bertanya kepada si A mengenai echo yang dipantulkan oleh benda 

atas ketukan tongkat. Bunyi apa itu? (ketukan pada sudut-sudut teras). Kalau 

ini bunyi apa? (ketukan pada tegel). 

7. Bisa juga guru menyuruh si A berkali-kah menyebut bunyi yang didengarnya 

misalnya bunyi tegel bunyi sudut dan lain-lain. 

8. Kalau tongkat mengenai tiang atap, anak disuruh menerkanya. 

9. Berilah variasi latihan yang menarik bagi anakanak. 

Kegiatan 111 

1. Bawalah anak-anak berkumpul di depan sekolah 

2. Guru dalam kegiatan ini berfikir bahwa jalan menuju teras rumah belum 

dikenal. Oleh karena itu terlebih dahulu bertanya. "Kalau jalan belum 



anak-anak kenal bagaimana cara mengetukkan tongkat?'Tanyakan bergilir 

kepada anak-anak. Kalau anak-anak masih banyak yang salah menjawabnya 

guru menjelaskan sekah lagi. 

3. Suruhlah seorang anak berjalan dan mencari teras depan sekolah yang ada 

pintu masuk. 

4. Anak-anak disuruh berialan dan mengayunkan tongkat ke kiri dan ke kanan 

(garis pengarah niisalnya rumput dan kerikil). 

5. Anak disuruh menyebutkan echo yang didengamya (misalnya bunyi kerikil, 

bunyi rumput, dan sebagainya). 

6. Sesudah anak ada di depan teras guru mengenalkan berinacam-macam ect-lo 

yang terdengar. Juga arah angin yang menyentuh badannya. 

7. Beritahukan kepada anak-anak bahwa echo dan arah angin membezi petunjuk 

untuk menemukan suatu gang atau pintu. 

8. Guru dapat, memberikan kegiatan tersebut dengan variasi yang tidak 

membosankan anak. 

Cara Mengayunkan Tongkat Menurut Metode C. 

Bilakah kita mengganakan metode C?: 

1. Jika kita akan mencari gidslyn (garis tetuniuk, pagar dan sebagainya), 

2. Jika sekonyong-konyong gidslyn hilang, misalnya ada tikungan, 

3. Juga jika jalan sangat dikenal, sunyi, tanpa rintangan, dan menggunakan (ada) 

gidslyn yang rendah, 

4. Juga kalau ada rintangan. 



Tujuan: 

1. Anak dapat menemukan garis pengarah yang tiba-tiba hilang. 

2. Anak-anak dapat menghindarkan diri dari rintangan. 

3. Anak-anak dengan cepat dapat mengetahui bahwa garis pengarahnya belum 

dikenal. 

4. Anak-anak menguasai betul cara mengayunkan tongkat yang dikombinasikan 

antara berjalan cepat dan banyak rintangan. 

Pengetahuan Dasar Guru: 

I. Menguasai teknik mehgayunkan tongkat. 

2. Pembentukan pribadi yang dapat menguasai keadaan yang terjadi dengan 

tiba-tiba (tidak langsung, tenang, waspada), 

3. Pembentukan pribadi yang dapat mempergunakan tongkat dengan sopan. 

Cara Mengayunkan Tongkat. 

Cara memegang tetap sama sedang cara mengayunkan yang berlainan dari 

metode "A" dan "6". Kedududukan tongkat dapat selalu serong ke kanan atau ke 

kiri saja, jadi tidak diayunkan dan pengetikkannya dapat setiap langkah atau dua. 

langkah. Metode ini dapat dikombinasikan dengan metode "B, untuk merasakan 

lebih aman. 

Kegiatan : 

1. Guru mengajak anak-anak ketempat tertentu yang ada garis pengarah, dan 

pada tempat tertentu garis pengarah. itu hilang. (Garis pengarah selokan dan 

rumput ketemu pagar). 



2. Suruhlah seorang anak untuk melakukan kegiatan tersebut. 

3. Dalam kegiatan ini anak-anak harus benar-benar dapat menghayati echo yang 

didengamya dari kettikan tongkat dan arah angin. 

4. Guru mengikuti anak yang sedang melakukan kegiatan. Setelah sampai 

dipagar tongkat terketuk pada pagar. Guru bertanya: Pagar apa ini? (besi, 

kayu, tembok, bambu). 

5. Suruhlah anak-anak menggunakan tembok sebagai garis pengarah. 

6. Dalam kegiatan ini guru dapat menyuruh seorang anak untuk rnencari 

temannya (barang lain) yang ada di sebelah kirilkanan garis pengarah. 

7. Kegiatan dapat dilakukan dengan permainan (perlombaan), yang menarik 

(mencari meja yang ada bola temannya). 

Cara Mengayunkan Tongkat Menurut MeTode D. 

Bilakah kita menggunakan metode D?; Kita menggunakan metode ini bila 

kita sampai pada gidslyn yang melengkung misalnya pada tikungan, serta bila kita 

berrnaksud membelok. Gidslyn ini dapat benrpa pagar tembok, terali, kawat atau 

tumbuh-tumbuhan. 

Tujuan :I ) Anak dapat memegang tongkat menyilang ke kanan atau ke kiri, 2) 

Anak-anak dapat menyeretkan tongkatnya kearah belakang menurut kebutuhan, 3) 

Anak-anak dapat meng'enal garis pengarah dari kanan anak harus berjalan dengan 

menyeret tong katnya. 

Pengetahuan Dasar Guru: 

I. Berbagai garis pengarah yang berhubungan dengari metode D. 

2. Kelemahan-kelemahan motorisfotot anak tertentu pada tangannya. 



3. Cara-cara menguatkan kelemahan motoris anzk. 

4. Sifat psichis tiap-tiap anak (lekas lupa, tidak kritis, sembrono, kurang 

hati-hati). 

Cara mengayunkan fongkaf. 

Tangan menyilang di depan badan sebingga kepalan tangan kanan (kalau 

tongkat dipegang di tangan kanan) berada di depan lengan kiri atau sebaliknya. 

Cara memegang tongkat mengarah ke belakang, kemungkinan kita menyeret 

tongkat serta kita tempelkan kepada gidslyn. Dengan menyeret tongkat kearah 

belakang pada gidslyn agar aman bagi anak sendiri, oleh karena bila gidslyn 

berupa pagar besi atau pagar kawat dan bila mengarahkan tongkat kedepan, ada 

kemungkinan tongkat akan masuk gidslyn. Ini akan menyulitkan jalan kita dan 

kemungkinan tongkat akan patah. 

Kegiatan I 

1. Berilah latihan pertama tanpa tongkat. 

2. Guru menyuruh mengepal tangan kananlkiii. 

3. Guru menyuruh anak-anak meletakkan kepalan tanganhya didepan dengan 

lengan kiri atau bebelahnya. Dalam ha1 ini guru dapat membetulkan tempat 

kepalan tangah andk yang belum betul. 

4. Suruhlah anak-anak bergilir melakukan kegiatan ini (dengan kepalan tangan 

kanan atau kiri). 



Kegia tan 

1. Suruhlah anak mernegang tongkat dengan tangan kanan yang menyilang di 

depan badannya sehingga, kepalan tangan (di depan tangan kiri dan ujung 

tongkat mengarah ke belakang). Guna dalam kegiatan ini memperbaiki cara 

memegangnya dan sikap anak 

2. Ajaklah anak-anak ke dekat pagar kawatlpagar lainnya. Suruhlah anak 

menyeret tongkat (dengan ujung) pengarah belakang. 

3. Guru dapat memegang tangan anak-anak dan memberi aba-aba langkah, 

sehingga anak dapat merasakannya. 

4. Tunjukkanlah kepada anak-anak, bahwa kalau ujung tongkat tidak 

mengarah ke belakang akan patah atau bengkok. 

5. Adakanlah kegiatan-kegiatan yang bervariasi dengan permainan yang 

menarik. 

VII. CARA MENYEBERANG JALAN. 

I. Menggunakan Gidslyn 

1 .  Bila kita menggunakan gidslyn, sekonyong-konyong gidslyn hilang dan kita 

mendengar lalu lintas di depan kita arah kiri kanan, maka kita harus 

mengadakan kontak terus menerus dengan gidslyn (kanan) kira-kira hanya 10 

meter. Kemudian punggung menyandar pada gidslyn dan selanjutnya kita 

mencari pinggir trotoir, siap untuk menyeberang. 

2. Bila kita menggunakan gidslyn, sekonyong-konyong tongkat turun kejalan dan 

kadang-kadang kita juga ikut terlompat ke jalan. Kalau teljadi demikian maka 



aman, kemudian mencari gidslyn dan mencari tempat penyeberangan seperti di 

atas. 

2. Mencari tempat men yeberang 

Untuk mencari tempat penyeberangan kita dapat menggunakan 3 macam: 

1. Setelah kita terlompat ke jalan kita mundur dan tetap berada di pinggir trotoir 

tongkat pindah ke tangan kanan dan kita membelok kekanan mengikuti tepi 

trotoir sebagai gidslyn di sebelab. kiri kita. Kita menggunakan metode "C" yang 

diseret pada tepi trotoir sebentar-sebentar diayun kekanan kalau-kalau ada 

tiang listrik, beijalan kira-kira 10 meter kemudian menentukan titik untuk 

menye berang. 

2. Setelah kita terlompat kejalan, kital kembali ke trotoir dan mencari gidslyn 

selanjutnya memakai cara seperti tersebut di atas. 

3. Setelah kita terlompat ke jalan, kita segera kembali ke trotoir dan disitu pula 

kita mengambil, titik untuk menyeberang. Hal ini bisa dilakukan kalau: jalan 

dikenal, sunyi dan aman. 

Keberatan pada cara ini: 

1. Ditempat yang ramai sangat berbahaya. 

2. Jika tepi frotoir pada perempatan itu merupakan suatu le-ngkungan, maka 

apabila kita berdiri menghadap tegak lurus ke tengah-tengah menghadap ke 

tengah-tengah perempatan dan sangat berbahaya untuk menyeberang. 

3. Bila trotoir di seberang lain tidak segaris dengan trotoir yang sedang kita 

injakljalani. Misalnya jalan di seberang "sana" jauh lebih lebar dari pada jalan 



sebelah "sini". Maka bila kita langsung menyeberang. Kita tidak akan 

menemukan trotoir dan berjalan di jalan mobil. 

4. Bila anak mempunyai penyimpangan ke. kiri atau ke kanan. Kita ambil 

contoh misalnya anak mempunyai penyimpangan kekiri, maka ia akan 

menyeberang ke tengah-tengah perempatan jalan yang sangat berbahaya. 

Untuk mengatasi hal-ha1 tersebut di atas ini kita harus : a) Mengetahui 

penyimpangan kearah mana yang dipunyai anak, b) Bila kita berjalan di 

trotoir di sebelah kanan, maka pada waktu berjalan menyeberang, sedapat 

dapatnya kita lebih banyak bexjalan serong kekanan agar tidak masuk 

perempatan di sebelah kiri kita. Juga sebahknya kalau kita be-alan di trotoir 

di sebelah kiri. 

5. Menyeberang harus sedikit ke kanan. Mengapa kita harus sedikit masuk 

kanan jalan yang hendak kita seberangi itu kira-kira 10 meter?; ) Kalau kita 

menyeberang padaldekat perem patan, maka-kita akan mendengar 

suara-suara, mobil dari 4 jurusan, sedangkan kalau kita,kira-kira 10 meter 

dari perempatan, maka kita kan mendengar hanya suara mobil dari arah kiri 

dan kanan saja, a) Untuk menghindari, penyimpangan-penyimpangan. 

Beberapa ha1 yang perlu diperhatikan. 

Bila kita menemukan suatu perempatan jalan?; 

1. Disamping kita mendengar suara, lalu lintas di sebelah kiri atau di sebelah 

kanan kita yang sejurusan dengan langkah kita, sekonyong-konyong 

terdengar suara lalu lintas lain di depan kita yang bergerak dari kiri ke kanan 

atau sebahknya. 



2. Kalau kita beijalan di depan toko-toko, sekonyong-konyong kita mendapat 

cahaya matahari, atau tubuh kita tersentuh oleh angin yang j urusan kiri atau 

kanan. 

3. Echo yang dipantulkan oleh gidslyn sekonyong konyong hilang. 

4. Ada perubahan tinggi rendah pada trotoir, mulamula to oir miring ke kirilke 

kanan, tiba-tiba menurun Ze depan. Ada kemungkinan yang kita temukan 

adalah lorong antara dua toko yang tidak pernah dilewati mobil atau hanya 

dilewati sepeda dan becak. 

Bagaimana Kita Menyeberang? 

Tempat penyeberangan. Pertama kita bedakan 3 tempat penyeberangan: 

I. Menyeberang pada sembarang tempat. 

2. Menyeberang pada "zebra cross". 

3. Menyeberang cross yang memakai lampu tanda menyeberang. 

Menyeberang pada sembarang tempat: 

1 .  Misalnya bila kita ingin menyeberang karena rumah atau toko ada di seberang 

lain dan pada tempat tidak terlarang oleh peraturan lalu lintas. 

2. Setelah kita menemukan tepi trotoir, pertama kita harus meletakkan telapak 

kaki tepat di pinggir trotoir (dengan meraba dengan tongkat). 

3. Kita sentuhkan ujung tongkat ke pinggir trotoir disebelah kanan dan kiri kaki 

kita, untuk menentukan apakah kita benar-benar berdiri di pinggir trotoir dan 

posisi kita tegak lurus menghadap kejalan. 



4. Tudingkan ujung tongkat ke aspal di depan kita sehingga tongkat dan tangan 

merupakan satu garis yang lurus. Ini merupakan tanda yang pertama bagi lalu 

lintas bahwa kita akan menyeberang. Kemudian suruh anak dengan baik-baik 

apakah ada suara mobil atau kendaraan lain yang mendatang. 

5. Tanda kedua yang harus kita ambil ialah mengangkat tongkat dan tangan yang 

masih membentuk garis lurus sehingga semuanya horisontal. Antara ujung 

tongkat dan bahu kita, adalah daerah yang aman bagi kita. Setelah 25 detik 

kita memberi tanda tersebut (setelah semua pengendara melihat adanya tanda 

yang kita berikan), maka berjalanlah kita lurus-lurus ke depan tanpa ragu-ragu 

dan tidak boleh mundur kembali. 

6. Setelah 5 langkah kita beijalan menyeberang, tongkat turunkan kembah seperti 

tanda pertama kemudian diayunkan sedikit serong kekiri dan ketukkan dengan 

menggunakan metode "C" untuk mencari trotoir di depan kita dan setelah 

trotoir diketemukan usaha kita selanjutnya ialah mencari gidslyn. Menurut 

keterangan W. J. J. Kooyman, guru stocklopen dan gymnastik pada "Koninklyk 

lnstituut of Onderwiys van Brinden" dikota Boston Nederland, mengatakan 

bahwa tanda-tanda penyeberangan semacam ini tidak dipunyai di dalam 

metode Arnerika, hanya mendengar saja apakah sudah tidak ada suara mobil. 

Menyeberang pada zebra cross. 

Bilamana kita harus melalui zebra cross? 

1. Lalu lintas di negeri Belanda mempunyai peraturan bahwa apabila kita 

berada tidak lebih dari 30 meter dari zebra cross, maka apabila kita ingin 



menyeberang, harus melalui zebra cross, kalau tidak, kita akan mendapat 

hukuman denda. 

2. Apabila kita menginjakkan kaki pada zebracross segala kendaraan berhenti 

untuk memberi jalan kepada kita. 

3. Dewasa ini di kota-kota besar di negeri kita seperti Jakarta, Juga sudah 

memulai kembali menggunakan zebra cross untuk menyeberang setelah 

beberapa tahun tidak menggunakan. 

4. Kita harus memulai zebra cross, kalau sudah tersedia tempat untuk 

menyeberang itu dan tidak boleh menyeberang pada sembarang tempat, 

atau harus melalui jembatan penyeberangan. 

Bagaimana kita menemukan zebracross? 

I. Biasanya kita temukan pada perempatan jalan dan biasanya ada jalan yang 

lebar terdapat tanda zebracross dan jaraknya sekitar 5 sampai 10 meter dari 

perempatan. 

2. Jalan-jalan yang ramai seperti; jalan Sudirman, jalan Thamrin, jalan Kramat 

Raya dan sebagainya. 

Bagaimana seorang Tunanetra menemukannya? 

1. Jika anak telah mempelajari "stocklopen", maka ia harus tahu bagaimana harus 

men yeberang, yaitu masuk ke jalan yang hendak diseberangi sejauh lebih 

kurang 5 sampai 10 meter atau mundur lagi sejauh itu bila ia hendak 

menyeberang ke kiri. 

2. Bila di situ terdapat banyak orang yang akan menyeberang, maka anak tahu 

bahwa di situ adalah tempat menyeberang. 



3. Kalau di situ memang ada tempat menyeberang, maka dia akan dapat 

menemukannya dan bila tidak ada ia dapat menyeberang seperti biasa. Kecuali 

kalau jalan itu sangat lebar dan rarnai ada orang lain yang mau menolongnya 

atau mengatakan bahwa di situ tidak boleh menyeberang. 

Bagaimana kita menyeberanginya ? 

1 .  Kita hanya memberikan tanda pertama untuk menyeberang sambil 

mendengarkan suara. 

2. Sekiranya aman, kita menyeberang hanya dengan menggunakan metode "C" 

dan tidak menggunakan tanda kedua untuk menyeberang (horizontal) karena : 

a) Setelah kaki kita menginjak zebracross otomatis (seharusnya) semua 

kendaraan berhenti, b) Berbahaya bagi orang lain kalau di depan kita ada 

rombongan orang menyeberang kearah kita, c) Demikian seterusnya mencari 

gidslyn, setelah kita menemukan trotoir. 

3. Bagaimana kalau ada orang yang.menawarkan diri untuk menuntun kita?. Kita 

tidak boleh meminta kepada orang untuk menuntun kita menyeberang kecuali 

kalau dalam keadaan darurat sekali, tetapi kalau ada orang menawarkan diri 

untuk menuntun kita menyeberang, dengan rasa hormat dan terima kasih kita 

menerimanya. Tetapi bagaimana cara yang baik untuk menuntun orang 

tunanetra menyeberang. Pada umumnya orang akan segera memegang lengan 

situnanetra sehingga kedudukan situnanetra berada sedikit di depan orang 

penuntun dan sambil mendorong membawa situnanetra menyeberang. 

Sebenarnya cara ini adalah cara yang salah, Untuk menghadapi ha1 yang 

semacam ini ajarkanlah kepada anak pertama untuk mengucapkan "maaf pak", 



bolehkah saya memegang lengan Bapak? Maka jika perrnohonan anak ini 

terpenuhi, kedudukan si Tunanetra sedikit dibelakang si penolong dan apabila 

si penolong sekonyong-konyong berhenti karena ada sesuatu didepannya, 

maka si tunanetra otomatis rnerasakan gerak ini ikut berhenti. Dalarn ha1 

initongkat dapat dikepit di bawah lengan atau diajukan dengan menggunakan 

metode "C" secara rendah dan jauh di depan kaki si penolong supaya tidak 

menghalangi jalan langkahnya. 

Menyeberang di zebracross yang memakai lampu tanda menyeberang. 

1. Biasanya di tempat yang ramai dan banyak lalu lintas sehingga banyak 

orang akan menyeberang tidak memperoleh kesempatan untuk 

menyeberang, maka disediakan tempat menyeberang (zebracross) yang 

memakai lampu sebagai tanda boleh menyeberang atau tidak. 

2. Juga di perempatan jalan yang ramai kendaraan. Baik jalannya lebar 

maupun sempit. 

Cara menyeberang juga sama dengan tersebut di atas. Biasanya di tempat 

tersebut terlalu banyak orang yang menunggu tanda jalan (boleh jalan) untuk 

menyeberang, sehingga anak susah untuk menemukan pinggir trotoir, maka usaha 

selanjutnya apabila semua orang mulai bergerak untuk menyeberang, ia harus 

mengikuti di belakang mereka dan menggunakan metode "A" yang digeserkan di 

atas trotoir, ke kanan dan ke kiri untuk mencari pinggir trotoir dan langsung 

melangkahkan kaki ke aspal. Di sini kita tidak usah menggunakan tanda pertama 

dan kedua untuk menyeberang, tapi langsung menggunakan metode "C". 



Bagaimana kalau kebetulan pada waktu kita akan menyeberang, di hadapan 

kita terdapat mobil yang sedang diparkir ? Maka usaha kita yang pertama ialah 

mencari belakang mobil dan berjalan ketempat "X". Kita lakukan demikian karena 

yang mula-mula kita hadapi ialah kendaraan-kendaraan yang datangnya dari arah 

utara jalan di sebelah kiri). 

Kita harus ketempat "X" karena: 1)Jarak antara trotoir dengan "X" adalah 

aman. 2) Semua pengendara yang datangnya dari arah utara akan segera melihat 

kita dan tahu bahwa kita akan menyeberang, 3) Kalau kita berada didepan mobil, 

ada kemungkinan mobil akan be-alan dan kalau kita berjalan agak kelewatan ada 

kemungkinan disambar kendaraan. 

V111.. PANDUAN UNTUK PEMBJMBING ORlENTASl DAN MOBlLlSASl BAG1 
ANAK TUNANETFW SEBELUM USlA SEKOLAH. 

Royal New Zealand Foundation untuk Tunanetra Jakarta, 02.07.99, ditulis dan diringkas oleh Prof. 
Jorun hauge. 

Orientasi dan mobilifas adalah sepanjang hidup. 

Dunia adalah tempat yang indah dan menyenangkan bagi anak dan banyak 

tempat-tempat yang menarik untuk dieksplorasi. Dengan ketrampilan O&M dan 

pemahaman konsep-konsep, anak tunanetra mampu pergi ke tempat-tempat di 

dunia dengan percaya diri, antusias dan mandiri. 

"Orientasi" berarti mengetahui dimana anda dan kemana anda akan pergi. 

"Mobilitas" berarti mampu melakukan perjalanan dengan aman dan cara yang 

efisien. Instruksi Orientasi dan Mobilitas meliputi : a) mengajarkan ketrampilan 

motorik dengan baik, b) stimulasi sensorik, c) ruang, d) gerakan, e) kesadaran 

akan lingkungan, 9 ketrampilan membuat keputusan; ketrampilan membaca dan 



mengorientasikan peta, ketrampilan menggunakan tongkat dan kemampuan 

melakukan perjalanan dengan mandiri, misalnya menyeberang jalan, perjalanan 

menuju tempat tinggal atau perjalanan bisnis, g) naik kendaraan umum dsb. 

Pada tingkat sebelum masuk sekolah, Program 0 & M dikembangkan untuk 

masing-masing individu. Tahun-tahun pertama merupakan saat yang baik untuk 

menemukan bagaimana hal-ha1 dirasakan. Pengalaman-pengelaman ini 

merupakan dasar untuk pembelajaran di masa datang. 

Ketrampilan dibagi dalam 4 sesi : Mencapai, merangkak, berjalan dan 

penggunaan tongkat. Ketrampilan dalam tiap bagiannya akan dibahas satu 

persatu. 

I. Meraih/Mencapai 

Ketika bayi anda berbaring di tempat tidur boksnya atau di lengan anda, ia 

sedang belajar untuk pertama kali dalam berorientasi. la ahu ia berada di tempat 

yang aman. la mengetahui batas dari tempat tidurnya dengan merasakannya. 

Pertama-tama, ia akan mengeksplorasi tempat yang ia kenali atau bagian dari 

tempat tidur boksnya. Sekali ia merasa aman, ia akan terdorong untuk 

mengeksplor lebih jauh lagi. Sebagian anak melakukan eksplorasi sendiri, 

sedangkan sebagian anak yang lain membutuhkan arahan dari pembimbingnya. 

Setiap momen dapat dipelajari oleh anak. Bagaimanapun juga, kita harus hati-hati 

untuk tidak berlebihan dalam memberikan stimulasi. Menangis atau tiduran 

merupana reaksi alamiah setelah ian mencoba untuk memahami apa yang terjadi 

disekitamya. Disamping itu, perilaku diam bisa menjadi cara untuk menunjukkan 

bahwa ia memberikan perhatian atau sedang menikmati. 



Hal yang harus diingat dalam Meraih; 

1 1. Berikan anak informasi lisan atau kenyamanan fisik sedapat mungkin untuk 

I 1 menoiong dirinya agar merasa aman dan dapat menstimulasi indera- 
I 

inderanya 

2. Gantungkan mainan-mainan yang aman untuk stimulasi di tempat yang 

konsfsten pada tempat tidur boksnya. 

3. Belajar untuk memahami isyarat yang diberikan bayi. Jika bayi diam, 

apakah karena stimulasi yang diberikan berlebihan atau apakah ia sedang 

memperhatikan? 

4. Letakkan mainan di depan bayi dan kemudian pindahkan ke lokasi yang 

, .; berbeda-beda. Beritahu kepada bayi anda mengenai lokasi-lokasi tersebut 

5. Taruhlah bayi anda dalam posisi yang berbeda-beda termasuk posisi 

tengkurap pada saat kita menjaganya. 

6. Bangkitakan semangat bayi anda untuk mencapai dan mengeksplorasi 

7. Stimulasikan seluruh indera-inderanya agar dapat diingatnya, untuk 

mentolerasikannya gunakan mainan yang ia kenali, lingkungan dan 

pengalaman-pengalaman yang kemudian baru melangkah pada hal-ha1 

yang baru baginya. 

8. Semoga sukses 

2. Merangkak 

S w u m  merangkak, hampir semua bayi mencoba memindahkan tubuhnya 

dengan bergulmg. Secara fisik, ia berkembang lebih kuat dan fleksibel. Kemudian 

ia dapat berpindah dengan tengkurap dan mengangkat dirinya ke atas dengan 



lengannya. Kemudian dia dapat mengangkat tubuhnya di lantai, menggoyangkan 

tubuhnya ke depan dan ke belakang. Hampir semua bayi menggoyangkan 

tubuhnya. Musik dan tepukan tangan dapat menyemangatinya untuk bergoyang. 

lnilah posisi merangkak, dan ini tahap penting dalam perkembangan irama, 

pergerakan, ruang dan keseimbangan. Anak menggoyangkan tubuhnya seperti ini 

sampai beberapa bulan saja. 

Sebagian bayi merangkak ke belakang terlebih dahulu, beberapa 

menemukan cara unik dalam menggerakkan tubuhnya. Pergerakan apapun yang 

dilakukan, jangan lupa untuk memujinya. Berbicara padanya akan mendorong anak 

untuR mengangkat kepalanya ke atas, sebagian anak tunanetra tidak 

melakukannya secara natural. Hal ini akan memberikan iebih banyak kontro! 

terhadap leher dan otot bahunya. 

Sebagian bayi tidak merangkak sama sekali tetapi meluncur, menarik dirinya 

ke atas dan memegang perabotan sewaktu merekc berjalan atau berjalan 

mengelilingi ruangan. Jika bayi melakukan in dan tidak merangkak, anda akan 

melanjutkan menyemangatinya untuk bermain di lantai. Saat ini ia akan 

menggunakan seluruh inderanya. Eksplorasi penting untuk perkembangan anak 

anda dalam suatu lingkungan, sehingga ia merasa aman, ia mulai .mengenal 

dimana ia berada dan dimana orang atau benda-benda yang ia inginkan. la juga 

dapat berusaha dan merencanakan bagaimana untuk mencapainya. 

Hal yanghrus diingat dalam Merangkak 

1. Bermain dengan permainan meraih mainan yang mengeluarkan suara 

2. Pujilah bayi ketika ia berguling, merangkak, berlari dan meluncur. 



3. Biarkan bayi anda mengeksplorasi sensasi-sensasi baru dan menikmati 

sewaktu mengerjakan suatu ha1 untuk dirinya. 

4. Cobalah untuk tidak memindah kan perabotan dan benda-benda lain 

5. Lanjutkan dengan memindahkan bayi dengan menggoyangnya, 

mendorongnya dalam gendongan dsb. 

6. Buatlah rumah anda aman bagi bayi anda 

7. Semangatkan ia agar mau berinteraksi dengan orang-orang yang dicintainya 

8. Semangatkan ia untuk naik atau turun tangga yang berbeda-beda tipenya 

9, Semoga sukses 

&-n 

; Ketika anak tunanetra mulai berjalan, instruktur O&M menjadi bagian yang 

paling penting dalam program pendidikan anak. lnilah saat yang ideal untuk 

mengatur penilaian O&M. lnstruktur O&M dapat: Memformulasikan program O&M 

untuk masa datang. Tawarkan saran-saran untuk membuat iingkungan aman dan 

car mudah untuk mengeksplorasi. 

Bagaimanapun juga interaksi dengan anda menjadi ha1 utamanya. Cinta dan 

semangat akan membuat ia mencari tahu lebih banyak mengenai lingkungannya. la 

bisa saja mudah mengenali perasaan dari tekstur yang berbeda-beda, permukaan 

dsb baik dengan kedua tangannya dan kedua kakinya. Anda dapat menolongnya 

mengatur lingkungannya dsigan terlibat dalam aktivitas-aktivitas atau lagu-lagu 

yang me-kan pada konsep ruang seperti atas dan bawah, belakang dan 

depan, kki dan kanan, paling atas dan paling bawah. 



Anak tunanetra perlu mempelajari tubuh dan bagian tubuhnya. Apa dan 

dimana tubuh dan bagiannya, bagaimana mereka berhubungan dan apa yang 

dapat dilakukan dengan tubuh dan bagiannya tersebut. Ketika anak mulai 

mengeksplorasi dari posisi berdiri, ia akan meraih mainan di atas meja atau di 

kurxi, sebagaimana ia sebeiumnya mencari objek di lantai. Pencariannya akan 

mendorong dirinya untuk menjelajahi seluruh objek yang setinggi dirinya. 

Menjelajah mengajarkan keseimbangan pada anak bayi dalam posisi berdiri. la bisa 

melanjutkan menjelajahi sebentar, sebelum ia menunjukkan kepada anda bahwa ia 

akan berdiri tanpa memegang apapun dalam waktu yang singkat. Setelah 

mhjdajah banyak hal, ia belajar bahwa ia menghadap ke depan, ia akan belajar 

dil(i6lebih cepat. Ketika menjelajahi objek, ia menumpukan berat badannya pada 

dinding atau perabotan. Ketika menghadap dengan tegap, berat badannya 

bertumpu pada kakinya. 

Hal yang harus diingat dalam Berjalan 

1. Aturlah penilaian O&M 

2. ljinkan anak menggunakan pakaian dari bahan yang berbeda demikian juga 

ijinkan anak tidak berpakaian untuk beberapa waktu. 

3. Nyanyikan lagu dan bermain permainan mengenai bagian tubuh dan konsep 

ruang. 

4. Berikah tepukanlsernangat ketika anak berdiri, menjelajahi objek dan 

b#j81arl 

5. Tetap diternpat (jangan bergerak) ketika memanggil anak untuk mendekat 

kepada anda. 



6. Doronglah dan latihlah anak anda menggunakan teknik trailing (menelusuri) 

dan teknik tongkat dan juga pendamping, 

7. Ucapkan selamat ketika bayi anda berjalan 

4. Tongkat Putih 

Selalu ada perasaan campur aduk bagi orang tua ketika mengizinkan 

anaknya untuk melangkah tanpa proteksi tangan orang tuannya. Menggunakan 

tongkat putih merupakan langkah besar bagi anak dan orang tuanya. Tongkat 

merupakan alat bantu yang akan membantu anak anda memasuki usia dewasa. la 

harus belajar teknik-teknik khusus. Tongkat memberikan peringatan apabila ada 

M a y a  atau rintangan dan tongkat akan memberikan informasi untuk para 

pengemudi atau para pejalan kaki bahwa ia (tunaneta) tidak bisa melihat rnereka. 

Anak akan lebih aman dengan tongkat, ia dapat berjalan lebih cepat dan lebih 

percaya diri. la bisa berdiri lebih tegak dan berjalan dengan kepala tidak menunduk. 

Sebagian anak menyukai langsung memakai tongkat, yang lainnya perlu waktu 

lebih banyak untuk menerima dan menggunakannya. 

Hal yang harus diingat dalam Tongkat pufih 

1. Berikan anak anda mainan yang menyenangkan dan stabil 

2. Hubungi instruktur O&M untuk saran dan aiat-alat sebelum memakai 

tongkat 

3. BaMuldh ia mengeksplorasi objek-objek diluar rumah seperti pos lampu dan 

WnfDt dudu k kayu di taman 

4. Dengarkan suara lalu lintas 



5. Berikan ketrampilan memakai tongkat seperti yang ditunjukkan instruktur 

kepadaandadananakanda. 

6. Siapkan reaksi orang lain ketika melihat tongkat putih 

7. Hubungi instruktur O&M sebelum anak mulai sekolah 

8. lngatlah bahwa tongkat adalah teman anak anda. la akan membuat anak 

anda merasa aman dan memberikan rasa percaya diri. 

9. Semoga sukses. 

5. Ucapan Salam 

1. katakan kepada anak, siapakah anda 

2 ibrdirilah di depan anak, sebaiknya bertatap muka 

3. Jangan menyentuh kepala anak atau muka anak dsb 

6. Penyortiran 

1. Ajarkan anak untuk menempatkan obyek pada tempatnya 

2. Dimanakah ruangan, laci, lemari dsb 

3. Ajarkan anak mengenai obyek-obyek berbeda, obyek apakah itu dan apa 

yang blsa kita lakukan dengan obyek tersebut 

4. Berikan landmark (tanda permanen) yang aman bag! anak, sehingga ia 

mengetahui barang-barang yang ada di ruangan dan posisi barang dalam 

ruangan tersebut 

5. BerHtanlah landmark (tanda permanen) agar anak dapat berorientasi 

6. B.antum anak melakukan orientasi suatu tempat. Pilih satu tanda 

pennanen sebagai titik mula. Pahamilah anak memerlukan suara gema 



7. Orientasi dilakukan dengan pertolongan penciuman, pendengaran, 

perabaan dsb 

8. Suara: Berilah suara pada obyek, sehingga tidak harus membuat suara 

9. Bola : Lempar bola ke arah suara. Beritahukan kepada 

IX. INTERVENSI DIN1 

I. Bagaimana Mengurangi Bahaya Perkembangan Suatu Penyimpangan 

a. Mendukung orang tua dari segi emosi dan ha/-ha1 prakfis 

1. Menawarkan orang tua untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan 
I 
! 
i p%T$duhan mengenai bayi tunanetra dan melakukan interaksi dini dengan 

2, wenawarkan bimbingan dari profesi-profesi setempat dan bekerjasama 

dengan mereka, demikian pula dengan otoritas setempat 

3. Meningkatkan interaksi dengan anak tunanetra sangat penting untuk 

perkembangan anak itu sendiri. 

4. Berikan kesempatan bagi orang tua untuk mencurahkan perasaan dan 

pi kirannya 

5. Memperkuat kebanggaan diri bagi orang tua 

6. Menekankan pada persamaan dan kebersamaan dengan orang tua 

d ~ d n g k a n  dengan para ahli. 

7. Memwkan informasi penting kepada orang tua 



I 

I 8. Komunikasi yang baik dengan anak membuat anak lebih paham anak 

berapa tinggi lemparan bola tersebut 

9. Beritahukan anak mengenai aktivitas-aktivitas lain, agar anak memiliki 

pilihan 

10.Anak tunanetra sebaiknya berada di depan anak-anak lain ketika ingin 

menemukan tempat mereka 

11. Anak tunanetra sebaiknya menolong orang tua dalam kegiatan-kegiatan 

praktis 

12.Arahkan perhatian pada langkah selanjutnya dalam perkembangan 

- anak. 

B a p W  orang tua untuk : 1 )  Memberikan kebanggaan diri pada anaknya yang 

tunanetra, 2) Memahami dan memperkuat anak, 3) Berikan konfirmasilpenegasan 

fisik dengan perabaan dan kontak fisik Karena sangat sulit mempertahankan 

kebanggaan diri bagi seseorang yang tak pernah disentuh. Anak tunanetra lebih 

banyak mendapat kontak tubuh dibandingkan dengan anak yang normal melihat. 

Katakan kepada orang fua unfuk : 1) Membawa anaknya kemana saja, 2) 

Berikan anak tunanetra konfirmasi atau penegasan yang bersifat fisik, 3) Gunakan 

sentuhan sebagai pengganti kontak mata, agar dapat memelihara perhatian Hal 

yang lebih buruk dari tak dapat melihat adalah tidak dapat dilihat 



2. Konfirmasi Simbolis 

1. Kata-kata, gunakan suara, bentuk komunikasi; Anak tunanetra 

membutuhkan konfimasi simbolis dibandingkan dengan anak normal rnelihat 

yang banyak mendapatkan konfirmasi dari penglihatannya. 

2. Saya dapat melihat anda bahwa anda ada 

3.Saya dapat melihat bahwa saya bersama anda (dengan 

menggunakan tangan untuk menarik perhatian) 

4. Saya dapat melihat sesuatu bersama anda 

5. Saya dapat menunjukkan sesuatu kepada anda 

8. Saya dapat melihat apa yang anda inginkan atau apa yang anda ingin miliki 

- 7. Saya dapat melihat bahwa anda tak mau melakukan sesuatu ha1 

8. Saya dapat melihat bahwa anda akan mengatakan sesuatu kepada saya. 

Saya mencoba untuk memahami 

9. Saya dapat melihat bahwa anda dapat melakukan sesuatu, anda dapat 

mengatasinya 

10. Saya dapat melihat bahwa anda merasa sedih, marah 

11. Saya dapat melihat bahwa anda adalah spesial, unik 

12. Saya dapat mehhat bahwa anda cukup baik dengan kondisi an sekarang 

Anak sebaiknya tidak harus memenuhi harapan yang tinggi. Kare anak akan 

merasa ia harus mencapainya atau harus bany melakukan latihan. Dengan 

demikidn anak rnerasa bahwa ia tid cukup baik dengan kondisi yang dimilikinya. 



1. Katakan saya adalah saya 

2. Kesadaran akan tubuh 

3. Pengetahuan atau konsep tubuh 

4. Dapat menggunakan tubuhnya untuk bergerak secara bebas 

X. PENUTUP 

Alhamdulillahirabil'alamin, berkat rahamat dan izinNya jualah bahan ajar ini 

dapat diselesaikan. Bahan ajar Orientasi & Mobilitas mengetengahkan suatu acuan 

yarlg Sederhana dan pasti banya k kekurangan. 

bnul is telah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar di 
\ 

j y ~ s a n  PLB, namun demi kelengkapan dan objektifitas bahan ajar yang baik masih 

diharapkan sharing, kritikan sumbangan ide untuk melengkapi kekurangannya. 

Semoga Allah Swt, meridhoi apa yang telah kita lakukan hari ini, dan 

mendapat amal sholeh bagi pengguna dan praktisi PLB tercinta, Amin yaaa rabbi1 

'alamiiiin . 

Padang, 20 Oktober 2004 

Drs. Yosfan Azwandi 
Drs. Jon Efendi, M.Pd 
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