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STLABUS MATA KULIAH 

JURUSAN : P1.B 
NAMA MATA KULIAH : ASESMEN ABK 
KODE MATA KULIAH : PLB195 
BOBOT MATA KULIAH : 3 SKS 
SEMESTER : Juli-Desember 
DOSEN PEMBINA : Elsa Efrina, S.Pd, M.Pd 

A. Standar Kompetensi 
1. Pemahaman tentang ABK sebagai makhluk individu-sosial yang unik yang perlu 

difasilitasi untuk rnewujudkm potensinya rnenjadi individu dewasa yang 
berkepribadian, bukan manusia dewasa kecil. 

2. Penguasaan tentang penyusunan instrument asesmen anak berkebutuhan khusus. 
3. Penguasaan kemampuan menyelenggarzkan asesmen anak berkebutuhan khusus. 
4. Penguasaan kemampuan mengolah dan menginterpretasikan data asesmen anak 

berkebutuhan khusus. 
B. Kompetensi Dasar: 

1. Memiliki wawasan serta pemahaman tentang penyusunan instrument asesmen 
perkembangan (perkembangan fisiklmotorik, bahasahicara, sosial/emosi, kognitif, 
sensori). 

2. Mampu menyelenggarakan asesmen perkembangan (perkembangan fisik/motorik, 
bahasahicara, sosial/emosi, kognitif, sensori) 

3. Mampu mengolah dan menginterpretasikan data asesmen perkembangan 
(perkembangan fisiklmotorik, bahasabicara, sosial/emosi, kognitif, sensori) 

4. Memiliki wawasan serta pemahaman tentang penyusunan instrument asesmen 
akademik (membaca, menulis, berhitung) 

5. Mampu menyelenggarakan asesmen akademik (membaca, menulis, berhitung) 
6. Mampu mengolah dan menginterpretasikan data asesmen akademik (membaca, 

menulis, berhitung) 
7. Memiliki wawasan serta pemahaman tentang penyusunan instrument asesmen 

akademik (mata pelajaran). 
8. Mampu menyelenggarakan asesmen akademik (mata pelajaran). 
9. Mampu mengolah dan menginterpretasikan data asesmen akademik (mata 

pelaj aran). 

C. Pendekatan dan Strategi 

1. Pendekatan: 
a. Komunikatif 
c. Tematik 

b. CBSA 
d. Konstruktivis 

2. Strategi 
a. Ekspositori b. Pengalaman langsung c. Penyajian grafik 
d. Diskusi e. Peragaan 

I D. Sumber Belajar 
Wajib: 
1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadufinklusi, (2004), Alat IdentiJikasi 

Anak Berkebutuhan Khusus, Direktorat PLB, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas 
2. Marlina. (2009), Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus, Padang, UNP Press. 



3. Anastasia W. & Imanuel H. (1996), Ol-topedugogik Ancrk Trinri~.lelru I, Jakarta, 
PPTG, Ditjen Dikti, Depdikbud 

4. Pennanarian S. & Tati Hernawati (1996). (?riopedagogik Anak Tunur.wp, 
Jakarta, PPTG, Ditjen Dikti, Depdikbud. 

5. Tarmansyah (1 996), Gungguan Kornunikcrsi, Jakarta, PPTG, Ditjen Dikti, 
Depdikbud. 

6. M. Amin (1996), Ortopedagogik Anak Tunagrahifa, Jakarta, PPTG, Ditjen Dikti, 
Depdi kbud 

7. Musjafak A. (1996), Ortopedagogik Anak Tunadaha, Jakarta, PPTG, Ditjen 
Dikti, Depdikbud. 

Anjuran: 

8. Waldron Karen A. (1996), Introduction To A Special Education The Inclusive 
Classroom, An International Thomson Publishing Company, Delmar Publishers. 

9. Gregg C Hoy (1996) Assessment; The Special educator Role: Columbus, Merrill 
Publishing Company 

10. Heward, William L. & Orlansky, Michael. D (1988), Exceptional Children, 
Columbus, Merrill Publishing Company 

11. Hallahan & Kauffman (1988), Exceptional Children, New Jersey, Prentice Hall 
Incoproduct 

12. Depdikbud (1 98311 984), Pedoman Pendataan Anak Berkelainan, Jakarta, Proyek 
Pembinaan Sekolah Luar Biasa Depdikbud. 

13. Dan lain-lain 

E. Tugas-tugas 
1. Laporan tertulis tentang bahan-bahan yang dibaca berkenaan dengan materi yang 

telah danlatau akan dibahas dalam perkuliahan. 
2. Laporan hasil observasilstudi kasuslasesmen sesuai dengan materi pekuliahan. 

F. Penilaian 
Pemberian nilai kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan hal-ha1 seperti di 
bawah ini: 

No. - 
1 

asesmen dan melaksanakan 
observasi/studi kasusl asesmen 
ke: 

1. Sekolah Luar Biasa 
2. Sekolah Inklusi 

Tugas 
Penyusunan instrument 

b. ~k t iv i t a s  mahasiswa dalam 
melaksanakan observasilstudi 
kasuslasesmen 

c. Melaporkan hasil 
observasi/studi kasushsesmen 
secara tertulis. 

d. Mendiskusikan hasil 
observasilstudi kasus. 

Penilaian 
a. Penyusunan instrument asesmen 

I * -  1 Partisipasi (keaktifan) 
mahasiswa dalam kegiatan 

Kehadiran, bertanya, menanggapi, 
memberikan saran, masukan dan 

3.  

Bobot 
20Yo 

15% 

3 0% 

35% 

100% 

4. 

perkuliahan 
Ujian Tengah Semester 

kritik. 
penguasaan materi yang telah 

Ujian Akhir Semester 

. - 

disaj i kan 
penguasaan seluruh materi yang 
telah disajikan 



G. Jadwal dan Tatap Muka Perkuliahan 

Sumber 
Belaiar 

2 
Mahasiswa dapat: 
1. Memahami rencana perkuliahan 

Asesmen ABK 

I strument asesmen 

Materi Pertemu 
an ke 

3 
Orientasi Umum 
1 .  Pengadministrasian 
2. Kontrak perkuliahan 

2. Menyepakati aturan main dan 
strategi perkul iahan. 

3.  Memiliki gambaran umum arah 
mata kuliah Asesmen ABK 

4. Memaharni konsep dasar ases- 
men anak berkebutuhan khusus 

Silabus 

Indikator 

3. Konsep dasar asesrnen anak 
berkebutuhan khusus 
a. Pengertian asesmen anak 

berkebutuhan khusus 
b. Tujuan asesmen anak 

berkebutuhan khusus 
c. langkah penyusunan in- 

Mahasiswa dapat memahami pro- 
sedur dan teknik asesmen anak ber- 

IV. 

v. 

Prosedur dan teknik asesmen 
anak berkebutuhan khusus 

111. 
instrument asesmen perkembangan 

kebutuhan khusus 
Mahasiswa dapat menyusun 

- 
fisik dan motorik 
Mahasiswa dapat menyusun 
instrument asesmen perkembangan 
bahasa dan bicara 
Mahasiswa dapat menyusun 

I instrument asesmen perkembangan 
sosial dan emosi 
Mahasiswa dapat menyusun 
instrument asesmen perkembangan 
kognitif 
Mahasiswa dapat menyusun 

( instrument asesmen perkembangan 

1. Menyelenggarakan asesmen per- 
kembangan 

2. Mengolah data asesmen perkem- 

VIII. 

bangan 1 3. Menginterpretasikan data 

sensori dan persepsi 
Mahasiswa dapat: 

dan motorik 

Asesmen perkembangan 
bahasa dan bicara 

dan emosi 

Asesmen perkembangan 
kognitif 

Asesmen perkembangan 
sensori dan persepsi 

I 
Implementasi asesmen per- 
kembangan 

IX. 
asesmen perkembangan 

Ujian Tengah Semester 

Mahasiswa dapat menyusun 
instrument asesmen akademik 

I I instrument asesmen akademik ' I 

Asesmen akademik (membaca) 

XI. 
(membaca) 
Mahasiswa dapat menyusun 

X I .  

Asesmen akademi k (menulis) 

(menu1 is) 
Mahasiswa dapat menyusun 
instrument asesmen akademik 
(berhi tung) 

Asesmen akademik (berhitung) 



XIII. 

- 
XIV. 

XV. 

XVI. 

h4ahasiswa dapat n~enyusun 
instrument asesmen akademik 
j 

Asesmen akademik (mata 
pelajaran Bahasa Indonesia) 

Mahasiswa dapat menyusun 
instrument asesmen akademik 
(mata pelaj aran) 
Mahasiswa dapat: 
1. Menyelenggarakan asesmen 

akademik 
2. Mengolah data asesmen 

akademi k 
3. Menginterpretasikan data 

asesmen akademik 

Asesmen akademik (mata 
pelajaran Matematika) 

Implementasi asesmen 
akademi k 

Ujian Akhir Semester 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSJTAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS JLMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BlASA 

I MATA KULIAH fKODE :ASESMEN ABW PLB195 TOP~K : Konsep dasar asesmen I 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN : PLB 

PROGRAM STUD1 :PLB 

I 1 anak berkebutuhan khusus I 

BAHAN AJAR 

NOMOR : I  

WAKTU :3 JP 

A. DESKRIPSI 

Bahan ajar ini membahas tentang konsep dasar asesmen anak berkebutuhan 

khusus yang meliputi pengertian asesmen, tujuan asesmen, dan penyusunan 

instrument asesmen anak berkebutuhan khusus. 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen an& berkebutuhan 

khusus 

2. Mahasiswa marnpu menjelaskan tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus 

3. Mahasiswa marnpu menjelaskan langkah penyusunan instrument asesmen 

anak berkebutuhan khusus 

C. MATERI 

Konsep Dasar Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Pengertian asesmen an& berkebutuhan khusus 

Asesmen merupakan suatu ,kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. 

Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang 

anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan 

yang berhubungan dengan anak tersebut (Lerner, 1988:54, dalam Mulyono 

Abdurrahman, 2003:46). 

Menurut Zainal Alirnin (2003), asesmen adalah proses yang sistematis 
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dalam mengumpulkan data seorang anak. Dalam konteks pendidikan, 

asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yg dihadapi 

seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yg sesungguhnya 

dibutuhkan. Berdasarkan informasi itu seorang guru akan dapat menyusun 

program pembelajaran yg bersifat realistis sesuai dengan kenyataan, 

objektif dari anak tersebut. 

Menurut Suhaeri (2005) asesmen adalah proses pengumpulan data dan 

informasi tentang anak, penafsiran, dan pembuatan kesimpulan, yang 

digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan. 

Menurut Permanarian (2005) asesment adalah proses pengumpulan 

informasi tentang kekuatan dan kebutuhan anak yang akan digunakan untuk 

membuat program pembelajaran untuk anak secara individual. 

Meskipun asesmen pertama kali dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, 

asesmen sesungguhnya berlangsung sepanjang proses pembelajaran. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa asesmen adalah salah satu 

kegiatan evaluasi berupa proses pengumpulan informasi tentang kekuatan 

dan kebutuhan anak yang akan digunakan untuk membuat program 

pembelajaran untuk anak secara individual. 

2. Tujuan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus 

Menurut Zainal Alimin, tujuan asesmen adalah: 

- Untuk mengetahui kemampuan anak 

- Untuk mengetahui harnbatan belajar anak 

- Untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak 

- Untuk mengetahui kebutuhan belajar anak 

(Zainal Alimin: 16- 12-2005). 

3. Langkah penyusunan instrument asesmen anak berkebutuhan khusus I 
Untuk mendapatkan data yang akurat dari anak yang akan diasesmen, 

diperlukan instrument yang memadai. Langkah penyusunan instrument 

asesmen (Zainal, 2003:47), sebagai berikut: 

a. Memahami aspek dan ruang lingkup yang akan diasesmen I 
b. Menetapkan Ruang Lingkup 
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D. TUGAS 

Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

1. Jelaskanlah pengertian asesmen! 

2. Jelaskanlah tujuan asesmen! 

3. Jelaskanlah langkah penyusunan instrument asesmen! 

E. DAFTAR PUSTAKA 

E. Rochyadi. 2006. Program Pemhelajaran Individual (Catatan Kuliah, 30 Mei 

2006) 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 

M. Amin. 1996. Orthopaedagogik Anak Tunagrahita. Jakarta: Depdikbud 

Zaenal Alimin. 2003. Pengembangan Program Pembelajaran Individual bagi 

Anak Tunagrahita. Jakarta: Depdiknas 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 
Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUD1 : PLB I WAKTU :3 I P  

Bahan Ajar 

JURUSAN : PLB NOMOR :2 

I I asesmen anak berkebutuhan khusus I 
MATA KULIAH IKODE :ASESMEN A B W  PLB195 

A. DESKRIPSI 

' Bahan ajar ini membahas tentang prosedur dan teknik asesmen anak ~ 
berkebutuhan khusus. 

TOP~K : Prosedur dan teknik 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur asesmen anak berkebutuhan 

khusus 

2. Mahasiswa marnpu menjeIaskan teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan 

khusus 

C. MATERI 

Prosedur dan Teknik-teknik Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus 

Prosedur Asesmen 

1. Prosedur Formal 

Menggunakan tes-tes yang sudah distandarisasikan. 

2. Prosedur Informal 

Menggunakan instrumen-instrumen yang melibatkan banyak pihak terkait di 

dalam pelaksanaannya dan menggunakan instrumen-instrumen pendukung 

lainnya. 

Prosedur informal sering digunakan guru setiap hari untuk memperoleh 

informasi tentang prestasi anak di kelas dan dalam berbagai setting. 
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I Teknik-teknik asesmen 

1. Penilaian Acuan Normatif 

- Jika ingin membandingkan kemampuan seorang anak dengan 

kemampuan anak-anak lain seusianya. 

- Tes dilakukan pada sekelompok anak, skornya dibandingkan dengan skor 

kelompok. 

2. Penilaian Acuan Kriteria 

- Membandingkan prestasi anak dengan beberapa kriteria 

- Secara garis besar tes terdiri dari: 

- Kemampuan apa yang diinginkan dari tes 

- Tuliskan tujuan prestasi dengan menggambarkan bagaimana tes itu 

dilakukan pada anak. 

- Gunakan prestasi obyektif untuk membantu pelaksanaan PAK 

3. Inventori Informal 

- Digunakan untuk menilai prestasi anak dalam kaitannya dengan 

kurikulum sekolah 

- Instrumen ini dirancang untuk mengetahui prestasi anak dalam berbagai 

bidang, seperti: membaca, berhitung dan menulis. 

4. Analisis Contoh Peke rjaan 

Mengamati dan menganalisis contoh pekerjaan (sesuatu yang dihasiilkan 

anak) untuk menentukan bidang mana anak mengalami keberhasilan dan 

bidang mana anak mengalami kesulitan. 

5. Analisis Tugas 

- Proses menjabarkan tugas belajar ke dalam beberapa komponen (unit 

yang terajarkan) untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

- Digunakan untuk mengasesmen dan merencanakan pembelajaran. 

- Proses memisahkan, mengurutkan, dan menggambarkan semua 

komponen tugas dalam bentuk unit yang terinci. 

6. Observasi 

- Mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

- Digunakan untuk memperoleh informasi tentang perilaku spesifik seperti 

keterampilan sosial, keterampilan akademik, kebiasaan belajar dan 

keterampilan bantu diri. 
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7. Ceklist dan Skala Rating 

Ceklist: suatu daftar yang berisi nama-nama subyek dan faktor-faktor yang 

hendak diselidiki, asesor memberikan tanda (chek) pada blanko tersebut 

untuk tiap subyek yang diobservasi. 

Skala Rating: mencatat gejala menurut tingkat-tingkatnya. Terdiri dari 

suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku yang harus dicatat secara 

bertingkat. 

8. Interviu dan Kuesioner 

Adalah: Suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu 

masalah atau bidang yang akan diselidiki. 

Intervieu: dilakukan secara verbal (lisan) 

Kuesioner: secara tertulis 

9. Konferensi Kasus 

Melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan anak. 

D. TUGAS 

Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

1. Jelaskanlah prosedur asesmen anak berkebutuhan khusus 

2. Jelaskanlah teknik asesmen anak berkebutuhan khusus 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 

Zaenal Alimin. 2003. Pengembangan Program Pembelajaran Individual bagi 

Anak Tunagrahita. Jakarta: Depdiknas 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 
Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

1 FAKULTAS ILMU PENDlDIKAN I Bahan Ajar 

A. DESKRlPSI 

Bahan Ajar ini membahas tentang pengertian perkembangan, asesmen 

perkembangan fisik dan motorik, instrumen asesmen perkembangan fisik dan 

motorik, serta menyusun instrument asesmen perkembangan fisik dan motorik. 

JURUSAN : PLB 
PROGRAM STUD1 :PLB 
MATA KULIAH /KODE :ASESMEN ABW 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perkembangan fisik dan motorik 

NOMOR :3 
WAKTU :3 JP 
TOPIK : Asesmen perkembangan 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen perkembangan fisik dan 

motorik 

3. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen perkembangan fisik dan 

motorik 

C. MATERI 

1. Pengertian Perkembangan 

Secara singkat, perkembangan (development) adalah proses atau tahapan 

pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri (growth) berarti 

tahapan peningkatan sesuatu dalam ha1 jurnlah, ukuran, dan arti pentingnya. 

I Perturnbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), ini berarti mekar terbuka atau 

membentang; menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi bertambah 

sempurna dalarn ha1 kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. 

I Selanjutnya, Dictionary of pyscology di atas secara lebih jelas merinci 

pengertian perkembangan sebagai berikut 

- -- 
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a. The progressive and continozrs change in the o~ganisrn ,fiorn hir/h lo 

death, perkembangan itu merupakan perubahan yang perogresif dan 

terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati 

b. Growth, perkembangan itu berarti pertumbuhan 

c. Change in the shape and integration of bodily parts into .function parts, 

perkembangan berarti perubahan dalam bentuk dan penyatuan bagian- 

bagian yang bersifat jasmaniah kedalam bagian - bagian yang fungsional 

d. Maturation or the appearance of fundamental pattern of unlearned 

behavior, perkembangan itu adalah kematangan atau kemunculan pola- 

pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang 

lebih maju dan sempurna. 

2. Asesmen Perkembangan Motorik 
. . 

a. Pengertian Asesmen Perkembangan Motorik 

Asesmen perkembangan motorik yang dimaksud di sini adalah suatu 

proses dalam memperoleh data tentang kemampuan seorang anak dalam 

melakukan aktifitas perkembangan motorik serta hambatan-hambatan 

yang dialaminya, guna melakukan intervensi tentang perkembangan 

motorik anak. 

b. Sekilas Tentang Perkembangan Motorik 

Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan 

jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf dan otot yang 

terkoordinasi. Perkembangan motorik melibatkan pergerakan di kaki, 

tangan dan keseluruhan anggota badan seperti berjalan, meloncat jauh, 

berlari dan melompat tinggi. Sedangkan perkembangan motorik yang lain 

seperti makan sendiri, berpakaian, melempar, menangkap bola dan lain- 

lain. 

Keterarnpilan motorik tidak berkembang melalui perkembangan saja 

melainkan juga dipelajari. 

Hal yang penting dalam mempelajari keterampilan motorik adalah: 

- Kesiapan belajar 
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- Kesempatan belajar 

- Kesempatan berpraktek 

- Model yang baik 

- Bimbingan 

- Motivasi 

Cara mempelajari keterampilan motorik adalah : 

- Belajar coba dan galat 

- Meniru 

- Pelatihan 

Masa kanak-kanak saat ideal mempelajari keterampilan motorik 

alasannya: 

1)  Karena tubuh anak lebih lentur ketimbang tubuh orang remaja atau 

dewasa. 

2) Anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan 

dengan keterampilan yang baru dipelajarinya. 

3) Secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil ketimbang 

setelah besar. 

4) Para remaja dan orang dewasa biasanya bosan melakukan 

pengulangan, tetapi anak-anak justru menyenanginya. 

5) Karena anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih kecil 

ketimbang yang akan mereka miliki pada waktu bertambah besar, juga 

memiliki waktu yang lebih banyak. 

3. Aspek Perkembangan Motorik 

a. Motorik Kasar 

1) Merangkak 

2) Berjalan (kedepan, kebelakang, menyamping) 

3) Berlari 

4) Melompat 

5) Meloncat 

6) Memanjat 

7) Menendang bola 

b. Motorik Halus 
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1) Menoleh (Kanan, kiri, atas, ba~vali) 

2) Meraih benda 

3) Memasukkan benda 

4) Menulis (menjiplak, meniru) 

5) Menggunting 

6) Menempel 

7) Melempar bola dan menangkap bola 

c. Keseimbangan 

1) Berjalan dengan membawa benda 

2) Berjalan dengan mata tertutup 

3) Berjalan pada suatu garis lurus 

4) Berjalan diatas papan titian 

5 )  Berjalan jinjit 

6) Berdiri dengan satu kaki 

4. Instrument perkembangan fisiklmotorik 

a. Instrumen Wawancara 

- Riwavat Kelahiran 

*Perkembangan pada masa keharnilan : ................ 

................ *Penyakit ibu pada saat kehamilan : 

*Usia kandungan ................. 

I *Cars persalinan .................... I 
*Gizi ibu selama masa kehamilan : ................ 

*Tempat kelahiran ................. 

*Penolong proses kelahiran ................. 

*Reaksi anak pada awal dilahirkan : ................ 

~Lingkar kepala bayi 

I *Berat badan bayi 
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-Panjang badan bayi ................. 

-Asuhan bayi b a n  lahir .................... 

-Tanda-tanda kelainan pada bayi ................. 

- Perkembangan Masa Balita 

mMenyusu dengan ibu hingga umur : ................ 

~Minum susu kaleng dari umur ................. 

~Minum susu kaleng hingga umur : ................ 

*Imunisasi (lengkapltidak) ................. 

*Pemeriksaadpenimbangan (rutidtidak): ............. 

~ P o l a  makan ................. 

- Perkembangan Fisik 

~Menelungkup pada umur ................. 

~Merangkak pada umur ................. 

~Duduk sendiri pada umur ................. 

*Berdiri sendiri pada umur ................. 

~Berjalan sendiri pada urnur ................. 

mMengucapkan "ma ma" pada umur : ................ 

0Menucapkan "pa pa" pada umur : ................ 

~Memakai dan melepas pakaian pd umur: .................. 

*Kesulitan gerak yang dialami ................. 

eltiwayat kesehatan (baikkurang) : ................ 
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b. Instrumen Observasi 

INSTRUMENT PENGAMATAN PERKEMBANGAN FISIK 

~ 
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- Perkembangan Sosial 

~Hubungan dengan ayah ................. 

~Hubungan dengan ibu ................. 

~Hubungan dengan famili serumah : ................ 

................ ~Hubungan dengan teman-teman : 

0Anak satu rumah dengan oran@ua : ................ 

*An& diasuh oleh (orangtualwali) : ................ 

Nama 
Jenis kelamin : 
Umur 
Alamat 
Nama orang tua : 

Tidak No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

Bentuk Fisik Yang Diarnati 

Ukuran kepala anak sama dengan anak normal 

Leher anak dapat untuk digerakan 

Bentuk kepala anak sama dengan anak normal 

Mata anak lengkap 

Kedua daun telinga an& lengkap 

Lidah anak dapat berfungsi secara optimal 

Bibir anak tidak sumbing 

Kedua tangan anak dapat berkngsi secara optimal 

Jari anak dapat digerakan 

Jari anak lengkap 

Bentuk kaki an& normal 

Jari kaki anak normal 

Ya 



13 / Anak dapat membalikkan badannya 
I I 

14 1 Anak dapat bergerak kea rah kiri dan kanan l - l  
I I I 

15 / Gerakan anak tidak kaku 
--  

INSTRUMENT PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR 

Nama 
Jenis kelamin : 
Umur 
Alamat 
Nama orang tua : 

INSTRUMENT PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS 

Nama 
Jenis kelamin : 
Umur 

Tidak 
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Ya No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Perkembangan Motorik Kasar 

Anak dapat menendang bola 

Anak dapat menaiki tangga 

Anak dapat menuruni tangga 

Anak dapat bermain ular tangga 

Anak dapat melempar bola kasti 

Anak dapat menangkap bola 

Anak dapat bermain seluncuran 

Anak dapat berlari 

Anak dapat menirukan tarian 

Anak dapat bermain perang perangan 



Alamat 
Nama orang tua : 

INSTRUMENT PERKEMBANGAN KESEIMBANGAN TUBUH 

Nama 
Jenis kelamin : 
Umur 
Alarnat 
Nama orang tua : 

- - 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ya Perkembangan Motorik Halus 

Anak dapat meremas-remas kertas 

Anak dapat merobek-robek kertas 

Anak dapat menggunting kertas 

Anak dapat mengambil kelereng dengan dua jari 

Anak dapat menyuap nasi sendiri 

Anak dapat menulis garis lurus 

Anak dapat menghubungkan titik 

Anak dapat mewarnai tanpa keluar jalur 

Anak dapat mengaduk air atau susu 

Anak dapat memotong kue dengan pisau 

Anak dapat menggambarkan lingkaran diatas pasir 

Anak dapat memetik bunga 

Anak dapat menyisir rarnbut 

Ya Perkembangan Keseimbangan Tubuh 

Anak dapat berjalan mengikuti garis lurus 

Anak dapat berjalan mengikuti garis zig zag 

Anak dapat berdiri dengan satu kaki 

Anak dapat mengangkat satu kaki dan merentangkan 

tangan kesamping 

Anak dapat berjalan diatas jembatan 

Anak dapat be rjalan ditempat yang becek 

Tidak 

Tidak 
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7 

8 

9 

10 

11 

Anak dapat mengikuti garis lingkaran 

Anak dapat berjalan dengan menjinjit 

Anak dapat berjalan dengan satu kaki dengan 

bergantian 

Anak dapat melompat dengan satu kaki 

Anak dapat membuat garis lingkaran diatas pasir 

dengan jari kaki i 

INSTRUMENT PERKEMBANGAN KOORDINASI RUANG 

Nama 

Jenis kelamin : 

Umur 

Alamat 

Nama orang tua : 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

INSTRUMENT PERKEMBANGAN KOORDINASI MATA DAN TANGAN 

Nama 

Jenis kelamin : 

Ya Perkembangan Koordinasi Ruang 

Anak dapat menyusun balok dari mulai yang kecil 

sarnpai yang besar 

Anak dapat melempar bola keatas 

Anak dapat melempar bola ke arah bawah 

Anak dapat mengambil pensil diarah kiri anak 

Anak dapat mengambil pensil diarah kanan anak 

Anak dapat melompat kearah depan 

Anak dapat melompat kearah belakang 

Anak dapat mengelompokkan bola dengan bola 

Anak dapat mengelompokkan segitiga dengan segitiga 

Anak dapat mengelompokkan persegi dengan persegi 

Tidak 
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Tidak 

Umur 

Alamat 

Nama orang tua : 

c. Instrumen Tes 

Ya No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

No 

A 

Perkembangan koordinasi mata dan tangan 

Anak dapat memasukan benang kedalam lubang jarum 

Anak dapat mengancingkan buah baju 

Anak dapat memasukan tali kelubang sepatu 

Anak dapat mengikat tali sepatu 

Anak dapat melepaskan buah baju 

Anak dapat mengikat kayu dengan tali 

Anak dapat mematahkan korek api 

Anak dapat melepaskan buhulan benang 

Anak dapat memasang ikat pinggang sendiri 

Anak dapat memasukan kelereng kedalam botol 

Kemampuan Dasar 

MOTORIK 

1. Motorik halus 

a. Dapat menggenggarn benda: 

Batu 

Kapas 

Buku 

Tisu 

b. Dapat menjulurkan tangan untuk 

mengarnbil benda yang dijatuhkan 

Ket 

Hasil 

Penilaian 

B TB 
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I 

oleh tester: 

Buku 

Pensil 

I - 
Pena 

c. Dapat merobek kertas: 

Bebas 

Berpola 

d. Dapat melipat - lipat kertas yang 

diberikan tester 

e. Dapat mengunting kertas menjadi 

kecil 

f. Dapat menyusun benda: 

Balok 

Puzzle 

g. Dapat membalikkan halaman buku 

h. Dapat menghubungkan titik: 

Vertikal 

Horizontal 

2. Motorik kasar 

a. Dapat berdiri 

Berdiri tegap 

Berdiri dengan kaki kanan 

diangkat 

Berdiri dengan kaki kiri diangkat 

b. Dapat melompat 

I 

I 

I 

I 

I 
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Melompat ke depan 

Melompat ke sarnping kiri 

Melompat ke samping kanan 

Melompat ke belakang 

c. Dapat berlari dengan baik 

d. Dapat berjalan dengan baik 

e. Dapat menendang bola: 

Menendangkedepan 

Menendang ke samping kiri 

-- 
Menendang ke samping kanan 

Menendang ke belakang 

f. Dapat memukul: 

Pintu 

Meja 

Kursi 

g. Dapat duduk bersila: 

Duduk bersila 

Duduk bersimpuh 

Duduk dengan memanjangkan 

kaki kiri kedepan 

Duduk dengan memanjangkan 

kaki kedepan 

KESEIMBANGAN 

a. Dapat berdiri dengan kaki kanan yang 

diangkat selama: 

. 1 menit 

2 menit 

Asesmen ABK 
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C. 

D 

3 menit 

4 menit 

5 menit 

b. Dapat berdiri dengan kaki kiri yang 

diangkat selama: 

I menit 

2 menit 

3 menit 

4 menit 

5 menit 

c. Berjalan mengikuti garis lurus 

d. Be rjalan di atas papan 

ORIENTASI RUANG GERAK 

a. Dapat menunjukkan arah kanan dalam 

sebuah ruangan 

b. Dapat menunjukkan arah kiri dalam 

sebuah ruangan 

c. Dapat menunjukkan arah depan dalam 

sebuah ruangan 

d. Dapat menunjukkan arah belakang 

dalam sebuah ruangan 

e. Dapat menunjukkan anggota badan 

sebelah kiri 

f. Dapat menunjukkan anggota badan 

sebelah kanan 

KOORDINASI MATA DAN TANGAN 

a. Membuat garis lurus di atas kertas yang 

tidak bergaris 

b. Menghitung jumlah kotak dalarn buku 

berpetak 
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c. Memegang benda diantara ibu jari dan 

telunjuk jari 

Memegang pensil warna (crayon) 

Memegang jarum 

d. Memasukkan benang ke dalam jarum 

KOORDINASI MATA DAN KAKI 

a. Berjalan mengikuti garis lurus: 

Berjalan mengikuti garis lapangan 

Berjalan mengikuti garis ubin 

Berjalan mengikuti garis lurus 

dengan bantuan pinggiran ubin 

b. Dapat memakai sepatu dengan baik 

c. Dapat memakai sendal dengan baik 

D. TUGAS 

1. Jelaskanlah pengertian perkembangan fisik dan motorik! 

2. Jelaskanlah pengertian asesmen perkembangan fisik dan motorik! 

3. Buatlah instrument asesmen perkembangan fisik dan motorik! 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 
Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN I Rahan Ajar Pembelajaran 
I 

A. DESKRIPSI 

Bahan Ajar ini membahas tentang pengertian perkembangan, asesmen 

perkembangan fisik dan motorik, instrumen asesmen perkembangan bahasa dan 

bicara, serta menyusun instrument asesmen perkembangan bahasa dan bicara. 

JURUSAN : PLB 

PROGRAM STUD1 :PLB 

MATA KULIAH IKODE :ASESMEN ABK/ PLB195 

1. Mahasiswa marnpu menjelaskan pengertian perkembangan bahasa dan bicara 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen perkembangan bahasa 

dan bicara 

3. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen perkembangan bahasa dan 

NOMOR :4 

WAKTU :3 JP 

TOPIK : asesmen perkembangan bahasa 

bicara 

bicara 

MATERI 

1. Asesmen Perkembangan Bahasa dan Bicara 

a. Pengertian 

Menurut Newrnan dalam buku terapi wicara bahasa adalah suatu 

kelompok phenomena yang dihasilkan serta dipertahankan dalam 

kehidupan masyarakat; suatu sistem larnbang dan isyarat yang ditransfer 

dari generasi ke generasi, suatu tanda atau alat peralatan komunikasi. 

Menurut Webster, bahasa adalah komunikasi atau ekspresi fikir dan 

perasaan, yang benvujud vokal, dan merupakan kombinasi dari beberapa 

bunyi atau simbol-simbol tertulis yang mengandung arti. 

Pendapat Lain mengatakan bahasa merupakan deretan bunyi yang 

mengandung arti yang digunakan oleh pembicara, dan bicara merupakan 

ucapan bunyi bahasa dan dengan alat bicara. 
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Sedangkan bicara menurut Samuel A Kirk, bicara meliputi 

kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi. De Vreede Varekamp L.C 

mengutarakan bicara sebagai suatu kemungkinan manusia mengucapkan 

bunyi-bunyi bahasa melalui organ artikulasi dan sifatnya individual. 

Jadi, bicara merupakan suatu prilaku manusia yang bersifat 

individual yang diekspresikan melalui sistem bunyi bahasa dengan 

menggunakan alat artikulasi. 

b. Fungsi Bahasa dan Bicara 

I Fungsi Bahasa, meliputi: 

- Bahasa sebagai alat komunikasi; Bahasa digunakan sebagai ekspresi 

diri dan mengemukakan pendapat terhadap lawan bicara sehingga 

komunikasi antara komunikator dan komunikan dapat tersampaikan. 

- Bahasa sebagai alat penyimpanan; Bahasa atau komunikasi yang 

disampaikan oleh komunikator bisa diterima dan bermanfaat oleh 

komunikan yang diimplementasikan melalui tulisan yang dirangkum. 

Misalnya dalam pembelajaran. 

- Bahasa sebagai alat penolong; Bahasa digunakan sebagai penemu ha1 

yang abstrak (tak nampak) menjadi suatu yang komplit dan dapat 

diterima dengan fikiran. 

- Bahasa sebagai wadah penghantar makna; Bahasa digunakan sebagai 

penentu dari penuturan yang diucap oleh komunikator sehingga 

bermanfaat dan berguna bagi komunikan. 

- Bahasa berhubungan dengan fakta; Bahasa digunakan sebagai 

penghayatan melalui benda, tingkahlaku sehingga komunikan bisa 

melihat nyata dari fakta yang ada. 

- Bahasa yang berhubungan dengan nilai penggunaannya 

- Bahasa yang tidak mengenal situasi dan kondisi 

Fungsi bicara meliputi: 

- Bicara sebagai alat kebutuhan 

- Bicara sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari 

- Bicara sebagai alat berbahasa 
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Menunlt dari fungsi bicara diatas bicara merupakan untuk bersosialisasi 

dengan orang lain yang menggunakan bahasa sebagai alat penyempurna. 

c. Penyebab Gangguan Perkembangan Bahasa dan bicara. 

Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas, 

semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerusan impuls ke 

otak, otak, otot atau organ pembuat suara. Adapun beberapa penyebab 

gangguan atau keterlambatan bicara adalah gangguan pendengaran, 

kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, 

autis, mutism selektif, keterlambatan hngsional, afasia reseptif dan 

deprivasi lingkungan. Deprivasi lingkungan terdiri dari lingkungan sepi, 

status ekonomi sosial, tehnik pengajaran salah, sikap orangtua. Gangguan 

bicara pada anak dapat disebabkan karena kelainan organik yang 

mengganggu beberapa sistem tubuh seperti otak, pendengaran dan hngsi 

motorik lainnya. 

Beberapa penelitian menunjukkan penyebab ganguan bicara adalah 

adanya gangguan hemisfer dominan. Hal lain dapat juga di sebabkan 

karena diluar organ tubuh seperti lingkungan yang kurang mendapatkan 

stimulasi yang cukup atau pemakaian dua bahasa. Bila penyebabnya 

karena lingkungan biasanya keterlambatan yang terjadi tidak terlalu 

berat. Terdapat tiga penyebab keterlambatan bicara terbanyak 

diantaranya adalah retardasi mental, gangguan pendengaran dan 

keterlambatan maturasi. Keterlambatan maturasi ini sering juga disebut 

keterlambatan bicara fimgsional. 

d. Tahap Perkembangan Kemampuan Bahasa dan Bicara 

I Pada masa awal, seorang bayi akan mendengarkan dan mencoba I 
I mengikuti suara yang didengamya. Sebenarnya tidak hanya itu, sejak 

I lahir ia sudah belajar mengarnati dan rnengikuti gerak tubuh serta 1 
I ekspresi wajah orang yang dilihatnya dari jarak tertentu. Sejak dua 

I rninggu pertama, ia sudah mulai terlibat dengan percakapan, dan pada I 
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minggu ke-6 ia akan mengenali suara sang ibu, dan pada usia 8 minggu. 

ia mulai mampu memberikan respon terhadap suara yang dikenalinya. 

8 - 24 Minggu 

Tidak lama setelah seorang bayi tersenyum, ia mulai belajar 

mengekspresikan dirinya melalui suara-suara yang sangat lucu dan 

sederhana, seperti 'eh', 'ah', 'uh', 'oh' dan tidak lama kemudian ia akan 

mulai mengucapkan konsonan seperti 'm', 'p', 'b', 3' dan 'kt. Pada usia 12 

minggu, seorang bayi sudah mulai terlibat pada percakapan "tunggal" 

dengan menyuarakan 'gaga', 'ah goo', dan pada usia 16 minggu, ia makin 

mampu mengeluarkan suara seperti tertawa atau teriakan riang, dan 

bublling. 

28 Minggu - 1 Tahun 

Usia 28 minggu seorang anak mulai bisa mengucapkan 'ba', Ida', 'ka' 

secara jelas sekali. Bahkan waktu menangis pun vokal suaranya sangat 

lantang dan dengan penuh intonasi. Pada usia 32 minggu, ia akan mampu 

mengulang beberapa suku kata yang sebelurnnya sudah mampu 

diucapkannya. Pada usia 48 minggu, seorang anak mulai mampu sedikit 

demi sedikit mengucapkan sepatah kata yang sarat dengan arti. Selain itu, 

ia mulai mengerti kata "tidak" dan mengikuti instruksi sederhana seperti 

'bye-bye' atau main 'ciluk-baa'. Ia juga mulai bisa meniru bunyi binatang 

seperti 'guk', 'kuk', 'ck'.. 

1 Tahun - 18 Bulan 

Pada usia setahun, seorang anak akan mampu mengucapkan dua atau tiga 

patah kata yang punya makna. Dan memahami sebuah obyek sederhana. 

Pada usia 15 bulan, anak mulai bisa mengucapkan dan meniru kata yang 

sederhana dan sering didengarnya untuk kemudian mengekspresikannya 

pada porsil situasi yang tepat. Usia 18 bulan, ia sudah mampu menunjuk 

obyek-obyek yang dilihatnya di buku dan dijumpainya setiap hari. Selain 

itu ia juga mampu menghasilkan kurang lebih 10 kata yang bermakna. 
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18 Bulan - 2 Tahun 

Pada rentang usia ini, kemanlpuan bicara anak semakin tinggi dan 

kompleks. Perbendaharaan katanya pun bisa mencapai 30 kata dan mulai 

sering mengutarakan pertanyaan sederhana, seperti 'mana ?', 'dimana?' 

dan memberikan jawaban singkat, seperti 'tidak', 'disana', 'disitu', 'mau'. 

Pada usia ini mereka juga mulai menggunakan kata-kata yang 

menunjukkan kepemilikan, seperti 'punya ani', 'punyaku'. Bagaimana pun 

juga, sebuah percakapan melibatkan komunikasi dua belah pihak, 

sehingga anak juga akan belajar merespon setelah mendapatkan stimulus. 

2 Tahun - 3 Tahun 

Seorang anak mulai menguasai 200 - 300 kata dan senang bicara sendiri 

(monolog). Sekali waktu ia akan memperhatikan kata-kata yang baru 

didengarnya untuk dipelajari secara diam-diam. Mereka mulai 

mendengarkan pesan-pesan yang penuh makna, yang memerlukan 

perhatian dengan penuh minat dan perhatian. Perhatian mereka juga 

semakin luas dan semakin bervariasi. Jika diajak bercakap-cakap, mudah 

bagi mereka untuk loncat dari satu topik pembicaraan ke yang lainnya. 

Selain itu, mereka sudah mampu menggunakan kata sambung "sama", 

misalnya "ani pergi ke pasar sama ibul', untuk menggambarkan dan 

menyambung dua situasi yang berbeda. Pada usia ini mereka juga bisa 

menggunakan kata "aku", "saya", "kamu" dengan baik dan benar. 

3 - 4 Tahun 

Anak mulai mampu menggunakan kata-kata yang bersifat perintah; ha1 

ini juga menunjukkan adanya rasa percaya diri yang kuat dalam 

menggunakan kata-kata dan menguasai keadaan. Mereka senang sekali 

mengenali kata-kata baru dan terns berlatih untuk menguasainya. Mereka 

menyadari, bahwa dengan kata-kata mereka bisa mengendalikan situasi 

seperti yang diinginkannya, bisa mempengaruhi orang lain, bisa 

mengajak teman-temannya atau ibunya. Perbendaharaan katanya makin 

I banyak dan bervariasi seiring dengan peningkatan penggunaan kalimat I 
-- - 
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yang utuh. Anak-anak itu juga makin sering bertanya sebagai ungkapan 

rasa keingintahuan mereka, sepel-ti "kenapa dia Ma?". "sedani apa dia 

Ma?", "mau ke mana?" 

2. lnstrumen Asesmen Perkembangan Bahasa Bicara 

Ket Tidak Kadang2 Ya No 

1 

2 

3 

Kompetensi Dasar 

Pendengaran 
Beraksi terhadap bunyi 

Bereaksi terhadap perintah 

Terkejut mendengar bunyi 
atau suara yang tidak 
kelihatan surnbernya 

Bersenandung 

Merespon pembicaraan yang 
sedang didengar 

Komunikasi 
Mengerti bahasa lisan 

Beraksi ketika namanya 
dipanggil 

Mengerti perintah sederhana 

Mengerti perintah lebih dari 
satu 

Untuk mengerti perintah 
tidak memerlukan bantuan 
alat atau sarana (isyarat, foto, 
gambar) 

Komunikasi Ekspresif 
Dapat kontak mata 

Dapat bicara, berkata-kata 

Menarik mendorong kearah 
obyek yang diingininya 

Menunjuk benda atau orang 



yang di tuju 

Menunjukkan benda-benda 
tanpa berkata-kata 

Menunjukkan foto-foto tanpa 
berkata-kata 

Menggunakan isyarat atau 
bahasa isyarat 

Teman-temannya mengerti 
pembicaraan anak 

Anak mengerti pembicaraan 
teman-temannya 

Nampak kurang senang 
ketika komunikasinya tidak 
di paharni orang lain 

Anak berusaha 
berkomunikasi sampai orang 
yang diajak bicara mengerti 

4 Bahasa dan Bicara 
Anak memakai bahasa lisan 

Susunan kalimat yang 
diucapkan anak baik dan 
lengkap 

Mengutarakan keinginan 
dengan kalimat pendek 

Bicara anak cukup jelas 

Tidak ada kesulitan dalam 
pengucapan (artikulasi) 

Teman-teman dapat berbicara 
dengannya 

Kurang senang apabila orang 
lain tidak mengerti bahasanya 

Bicara anak dimengerti oleh 
orang yang baru dikenal 
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5 

Bicara anak tidak gagap 

Suara 
Anak bersuara saat bicara 

Suara anak normal, tidak 
parau atau meiengking 

-- 
Suara nada rendah 

Suaranya tidak monoton 
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IV 

V 

VI 

Rahang 
1 .  Membuka mulut selebar- 

Lebam ya 
2. Menutup mulut serapat- 

rapatnya 
Velum 

1. Meniup udara keluar 
melalui mulut 

2. Menghirup udara 
3. melalui mulut dan 

menahannya hingga 
hitungan 10 

Pita suara 
1. Dapat mengucapkan 

bunyi vocal 
2. dengan suara yang baik 

Huruf a 

Huruf i 
Huruf u 
Hurufe 
Hurufo 

3. Dapat mengucapkan 
konsonan 

Hurufb 
Hurufm 
Hurufg 
Hurufd 
Hurufn 

Nafas 
1. Ambil nafas tahan 

sampai hitungan 10 
2. Mengucapkan vocal 

aaaaaa. .. . . . . . . .. sarnpai 
hitungan 1 0 tanpa 
berhenti 

D. TUGAS 

1. Jelaskanlah pengertian perkembangan bahasa dan bicara! 

2. Jelaskanlah pengertian asesmen perkembangan bahasa dan bicara! 

3. Buatlah instrument asesmen perkembangan bahasa dan bicara! 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Jacinta F. Rini. 2001. Tahap Perkembangan Kemampuan Bicara dan Berbahasa. 
htt~://www.e-psikologi.com/epsi/anak - detail.asp?id=335 



Permanarian S. & Tati Henlawati ( I  996), Ortopedagogik Anak Tunarungtr. 
Jakarta, PPTG, Ditjen Dikti, Depdikbud. 

Sadjah, Edja. 2005. Perldidikan Bahasa Bagi Anak Gangguan Pendengaran 
Dalam Keluarga. Jakarta: DEPDIKNAS 

Tarmansyah. 1996. Gangguan Kornunikasi, Jakarta: PPTG, Ditjen Dikti, 
Depdi kbud 

Tarmansyah. 2007. Teknik Labor Pendidikan Khusus. Padang: PLB FIP UNP. 

Widodo Judanvanto. 2009. Penyebab Gangguan Bicara dan Bahasa. 
http:Nspeechclinic.wordpress.com/2009/06/28/penyebab-gangguan-bicara-dan- 
bahasa-2lPosted 
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UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 
Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

I I sosial dan emosi I 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN : PLB 

PROGRAM STUD1 :PLB 

MATA KULIAH IKODE :ASESMEN ABW PLB195 

A. DESKRIPSI 

Bahan ajar 

NOMOR :5 

WAKTU :3 JP 

TOPIK : Asesmen perkembangan 

Bahan ajar ini membahas tentang instmmen asesmen anak berkebutuhan 

khusus, penyusunan instrumen, penyelenggaraan, pengolahan dan 

I rnenginterpretasikan instrument asesmen anak berkebutuhan khusus. I 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perkembangan sosial dan emosi 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen perkembangan sosial 

dan emosi 

3. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen perkembangan sosial dan 

emosi 

C. MATERI 

1. Pengertian Perkembangan Sosial Emosi 

a. Perkembangan Sosial 

Perkembangan merupakan serangkain perubahan yang progresif terjadi 

sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Proses belajar 

untuk menjadi mahkluk sosial disebut sosialisasi, yaitu proses dimana 

individu melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-ransangan 

sosial terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan. 

Perkembangan social dapat diartikan sebagai sequence dari perubahan 

I yang berkesenambungan dalam prilaku individu untuk menjadi / 
Bahan Ajar MK. Asesmen ABK Page 31 



mahkluk social yang dewasa atau proses perkembangan tingkah laku 

yang dapat diterima sesuai norrna yang berlaku dalam kelompok 

tertentu. 

b. Perkembangan emosi 

Pentingnya peranan emosi dalam perkembangan anak akan terlihat 

melalui akibat yang muncul sebagai akibat deprivasi emosi. Deprevasi 

emosi diartikan sebagai keadaan dimana seorang anak kurang 

memeroleh kesempatan untuk enda[atkan pengalaman emosional yang 

menyenagkan, khususnya kasih syang, kegembiraa, kesenengan, dan 

rasa ingin tahu. 

Kemampuan untuk memberikan respon secara emosional sudah 

dijumpai pada masa bayi yang baru lahir. Tingkah laku pertama 

tersebut adalah "excitement" terhadap rangsangan yang kuat, dalam 

bentuk gerakan yang tidak terarah. Respon yang menyenangkan 

terhadap bayi dapat terlihat dalarn bentuk senyum, tawa, atau suara- 

suara tertentu. Respon yang tidak mentenangakan terlihat dalam bentuk 

tangis atau gerakan yang tidak terarah. 

2. Perkembangan Sosial-Emosional 

a. Perkembangan Pemahaman Diri 

Pemaharnan diri mencakup berbagai hal, seperti kesadaran diri (seZjl 

awareness), pengenalan diri (self-recognition), konsep diri (self- 

concept), dan harga diri (self-esleem). 

1) Masa bayi dan toddler 

Ada dua aspek penting tentang diri yang dipelajari pada masa bayi. 

Aspek-aspek tersebut meliputi kesadaran diri dan pengenalan diri. 

Pada awalnyqbayi belum dapat membedakan dirinya 

dengan lingkungannya. Kemampuan mereka akan ha1 itu baru 

didapat beberapa bulan. Kemudian, yaitu sepanjang 3-4 bulan 

pertama kehidupan berjalan, bayi berinteraksi dengan orang lain, 

terutama pengasuhnya. Pada usia sekitar 18 bulan, bayi 

mengembangkan pengertian yang kasar tentang pengenalan diri 

untuk pertama kalinya (Hart dan Karrnel dalam Santrock, 1998). 

I Pada usia toddler, anak mulai belajar kata-kata yang 
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I menggambarkan kesadaran dirinya. Adanya kemampuan anak 

untuk memahami hubungan kepemilikan artinya, anak mengenali 

bahwa sesuatu itu adalah kepunyaaannya, membuat anak semakin 

mengerti perbedaan antara dirinya dan orang lain. 

2) Masa kanak-kanak awal 

Mereka mulai memiliki pemahaman tentang karaktelistik psikologis 

yang unik (Berk, 2000). Kebanyakan anak memandang dirinya 

dalam cara yang positif. 

3) Masa usia sekolah 

Kemajuan kognitif dan bahasa yang dicapai anak pada masa ini 

membuat mereka mampu memahami serta menggunakan konsep- 

I konsep yang lebih luas dan kata-kata yang lebih beragam untuk 

I menggarnbarkan diri mereka dan orang lain. Pada masa usia sekolah 

,penilaian diri anak secara berangsur-angsur juga menjadi lebih 

realistis dan lebih umum Anak pada masa ini dapat berfokus pada 

lebih dari satu dimensi tentang diri. Mereka juga mengakui 

keberadaan atribut positif dan atribut negatif serta tidak lagi 

membuat definisi diri secara hitam putih. 

b. Perkembangan Hubungan Sosial 

1) Pada masa bayi dan toddler (2-3 tahun) 

Respon terhadap perilaku dan kehadiran bayi lain yang sebaya 

sebenarnya sudah muncul sejak awal kehidupan seorang bayi. Pada 

usia sekitar 2 bulan, bayi sudah mengamati bayi lain seusianya. Pada 

usia 3 bulan atau 4 bulan ,mereka akan menyentuh bayi lain. 

I Bagaimanapun respons awal ini tampaknya tidak sungguh-sungguh I 
bersifat sosial, artinya bahwa bayi mencari dan mangharapkan 

respons sosial dari bayi lain. Perilaku sosial benar-benar muncul dan 

bayi mulai mengenal bayi lain sebagai rekan sosial setelah usia 6 

bulan. Dalam tahun kedua,pertukaran sosial antar bayi menjadi lebih 

kompleks dengan dicapainya kemampuan bahasa dan sejumlah 

gerakan pada bayi. Pada usia antara 2 dan 3 tahun, anak lebih suka 

berinteraksi dengan teman sebaya dari pada dengan orang dewasa 

(Hetherington & Parke, 1999). Hal utama yang dicapai anak pada 

masa ini adaiah kemarnpuan berbagi makna dengan anak lain. 
I I 
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2) Masa kana-kanak awal 

Selama periode ini interaksi anak dengan teman meningkat dalam 

frekuensi dan berkembang dalam kualitas. Teman baru banyak 

dijumpai dalam lingkungannya. 

3) Masa usia sekolah 

Interaksi dengan teman pada usia sekolah menjadi lebih kompleks, 

lebih selektif dan secara subjektif lebih menonjol. Masuknya anak ke 

sekolah membuat anak menghabiskan lebih banyak waktunya 

dengan teman. Kelompok teman sebaya menjadi lebih penting dalam 

kehidupan sosial. Pada masa ini, anak di perkirakan akan memilih 

teman dengan usia yang relatif sama, mulai usia 7 tahun, mereka 

juga akan memilih teman dengan jenis kelamin yang serupa. 

Penyesuian diri anak usia sekolah terhadap karakteristik 

psikologis orang lain, seperti kepribadian dan emosi orang lain, 

sudah semakin baik. Kesadaran mereka pun meningkat terhadap 

I perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh teman- I 
temannya. 

c. Perkembangan Perilaku Sosial 

1) Perkembangan perilaku prososial 

Perilaku prososial merupakan perilaku yang disengaja dengan 

maksud memberi keuntungan kepada orang lain. 

a) Pada masa bayi 

Perilaku prososial diperkirakan sudah ada sebelum bayi berusia 

enam bulan. Pada usia 10-12 bulan, bayi sering kali menangis 

sebagai respons terhadap kesedihan yang dialarni oleh bayi lain. 

Meskipun demikian, usaha mereka untuk menolong anak lain 

yang sedang mengalami kesedihan dapat dikatakan masih 

tergolong sedikit. Pada usia 1 3- 14 bulan ,mereka akan menjadi 

lebih sering untuk mendekati dan memberi rasa nyaman kepada 

anak lain yang sedang dalam keadaan sedih. Ketika berusia 18 

bulan, anak tidak hanya mendekati orang yang sedang sedih, 

tetapi juga sudah mulai menawarkan jenis bantuan tertentu. 

b) Masa toddler & kanak-kanak awal 

I Pada usia 2 tahun, anak terikat dalam tindakan prososial yang I 
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lebih luas, seperti pemberian nasihat verbal. Pada 3 tahun 

pertama kehidupan, perilaku berbagi lebih disebabkan oleh 

alasan-alasan yang yang nonempatik (misalnya semata-mata 

untuk kesenangan) atau karena meniru perilaku orang lain 

(Damon dalam Santrock, 1998). Pada usia selanjutnya, perilaku 

berbagi sudah diwarnai oleh adanya kesadaran empati dan 

dukungan yang diberikan oleh orang lain. Pada usia 2-4 tahun, ( 
anak akan menawarkan rasa nyarnan dan memberikan dukungan 

kepada saudaranya yang lebih muda. Pada usia 4-5 tahun, 

mereka mengawali sejumlah perilaku prososial dengan berbagi 

alasan. 

c) Masa usia sekolah 

Perilaku prososial cenderung meningkat selama tahun-tahun 

awal sekolah dasar. Selama rentang usia tersebut, anak lebih 

menggambarkan perilaku-perilaku seperti menolong dan peduli 

terhadap orang lain dalam kegiatannya mengamati orang lain. 

Mereka umumnya juga mengenali kebutuhan orang lain bahkan 

ketika mereka sendiri sedang terlibat dalam suatu masalah. 

2) Perkembangan empati 

Empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 

posisi orang lain dan merasakan apa yang orang lain rasakan dalam 

situasi tertent. 

a) Masa bayi dan toddler (2-3 tahun) 

Perkembangan empati sudah mulai sejak bayi. Pada beberapa 

bayi, bentuk empati global dapat di amati. Empati global adalah 

suatu respons empati ketika batasan yang jelas antara perasaan 

dan kebutuhan din dan perasaan dan kebutuhan orang lain 

belum terbentuk. Antara usia satu dan dua tahun, bayi mulai 

menyadari bahwa orang lain merupakan individu yang bebas 

dengan perasaan yang dimiliknya sendiri. Hal itu membuat bayi 

menjadi lebih peduli. Bayi dapat memahami bahwa perasaan 

sedih yang didami oleh orang lain butuh untuk diatasi, narnun 

ia tidak dapat menolong orang tersebut dalarn cara yang efektif. 
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b) Masa kanak- kanak awal 

Dalarn tahun kanak-kanak awal, respons empati anak terhadap 

kesedihan orang lain menjadi lebih cepat. Pada masa ini, anak 

menyadari bahwa perspektif setiap orang adalah unik dan bahwa 

seseorang mungkin mempunyai reaksi terhadap sihiasi, yang 

berbeda dari reaksi dan perasaan anak itu sendiri. 

c) Masa usia sekolah 

Respons empatik meningkat pada tahun-tahun sekolah dasar. 

Peningkatan ini disebabkan oleh makin tingginya pemahaman 

anak terhadap emosi orang lain sehingga mereka makin mampu 

melihat petunjuk-petunj uk yang ada untuk menilai perasaan 

orang lain. 

3. Instrumen asesmen perkembangan sosial dan emosi 

I N O I  Instrumen Penilaian 1 Ket 1 

~ - 
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1 

1.1 

1.2 

Perkembangan sosial 

Praakademi k 

Lingkungan keluarga 

Mudah bergaul dengan anggota 
keluarga 
Bertanggungjawab atas pekerjaan 
rumah tangga 
Dapat bekerjasama dengan anggota 
keluarga 
Teman Sebaya 

Tidak suka menyendiri 

Tidak memilih-milih teman 

Memiliki banyak teman 

Tidak pemalu 

Tidak memiliki permasalahan 
pertemanan 

Tidak Ya 

- - 

Kadang- 
kadang 
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1.3 

2 

2.1 

Mau berbagi dengan teman 

Tidak mementingkan diri sendiri 

Ikut merasakan ketika temannya 
sediht empati 
Menghibur ketika temannya sedang 
sedih/ bersimpati 
Mudah memulai percakapan 

Kerjasama dalam bennain 

Lingkungan sekolah 

Mudah menyesuaikan diri dengan 
lingkungan sekolah 
Mau bekerjasama dengan teman- 
teman di sekolah 
Mau berbagi dengan teman-teman di 
sekolah 
Bersaing secara sehat dalarn suatu 
game 
Saling menghargai satu sama lain 

Menge rjakan tugas-tugas yang 
diberikan guru 
Dapat mematuhi aturan sekolah 

Santun terhadap guru 

Perkembangan Emosi 

Praakademi k 

Lingkungan keluarga 

Dapat mengekpresikan: 

marah 

Sedih 

Malu 

senang 

merajuk 

Dapat mengontrol diri ketika 

marah 

Sedih 

Malu 

senang 

merajuk 



I ~ e n u r u t i  perkataan orang tua 1 

! 
I I I I ~elaksanakan perintah orang tua 

temannya 
Tidak suka memukul temannya 

Tidak merusak barang milik 

2.2 

temannya 
Dapat dipercaya 

Tidak suka berbicara kasar 

Dapat mengontrol rasa iri 

Dapat diandalkan 

Ketika ingin memiliki sesuatu, tidak 
diperolehnya dengan cara mencuri 
Tampak sedih ketika teman sekelas 

Ternan sebaya di lingkungan rumah 

Tidak suka berkelahi dengan teman- 

Tidak suka dongkoV jengkel ketika 
dinasehati guru 
Tidak cemas, takut, tegang ketika 
disuruh tampil ke dapan kelas 
Berani tampil di depan kelas 

Tidak mudah tersinggung 

Tidak suka menangis 

Tidak suka melarnun di dalam kelas 

Tidak mengantuk di dalam kelas 

Rajin dalam belajar 

Rajin dalam mengerjakan tugas 
sekolah 
Merasa puas dengan hasil belajar 
yang baik 
Konsentrasi salam belajar 

JUMLAH 

2.3 
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menghindarinya 
Tidak mempunyai sifat pendendam 

Lingkungan sekolah 

Tidak suka bolos sekolah 



D. TUGAS 

1. Jelaskanlah pengertian perkembangan sosial dan emosi! 

2. Jelaskanlah pengertian asesmen perkembangan sosial dan emosi! 

3. Buatlah instrument asesmen perkembangan sosial dan emosi! 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Elizabeth Hurlock. 1978. Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 
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I FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN I Bahan Ajar I 

kognitif 

JURUSAN : PLB 

PROGRAM STUD1 :PLB 

MATA KULIAH KODE :ASESMEN ABW PLB 195 

A. DESKRIPSI 

Bahan ajar ini membahas tentang instrumen asesmen anak berkebutuhan 

khusus, penyusunan instrumen, penyelenggaraan, pengolahan dan 

menginterpretasikan instrument asesmen anak berkebutuhan khusus. 

NOMOR :6 

WAKTU :3 JP 

TOP~K : Asesmen perkembangan 

B. TUJUAN 

1 .  Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen anak berkebutuhan 

khusus 

2. Mahasiswa mampu menyelenggarakan asesmen anak berkebutuhan khusus 

3. Mahasiswa mampu mengolah dan menginterpretasikan data asesmen anak 

berkebutuhan khusus. 

C. MATERI 

1. Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif adalah perkembangan anak dalam proses 

pembentukan konsep dan pengertian. Suppes (1 974) menjelaskan bahwa 

I kognisi merupakan bidang yang luas yang meliputi semua keterampilan I 
I akademik yang berhubungan dengan wilayah persepsi. Messen, conger, 

I dan kangan (1974) menjelaskan bahwa kognitif paling sedikit terdiri dari I 
I lima proses, yaitu: (1). persepsi, (2) memori, (3) pemunculan ide-ide, (4) 

evaluasi, (5) penalaran. Proses-proses itu meliputi sejumlah unit yaitu, 

garnbaran, symbol, konsep, dan kaidah-kaidah. Kognisi juga terkait dengan 
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proses dimana pengetahuan itu diperoleh, disimpan dan dimanfaatkan. Irene 

Athey (1985) menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang akan 

berkembang sesuai dengan usia, mengikuti dimensi-dimensi mulai dari ha1 

yang sederhan menuju ke yang kompleks, dari sesuatu yang konkrit menuju 

ke abstark, dari sesuatu yang subjekti menuju ke objektif, dan dari yang 

dikenal menuju yang asing. 

Teori Piaget menetapkan kerangka kerja funsional untuk melakukan 

tinjauan terhadap perkembangan kognitif perseorangan yang mempunyai 

hambatan dalam perkembangan mental, social, fisik, dan intelegensi. 

Menurut Wadsworth (1984: 35-171) kemampuan kognitif yang muncul 

pada setiap tahapan sebagai berikut: 

a. Pada masa tahapan sensorimotor-intelegensi gerak merupakan tindakan 

perilaku utama, perkembangan gerak dan perkemabangan kogitif secara 

konstan berinteraksi, artinya bahwa gerak selalu berhubungan dengan 

proses berfikir dan muncul sebagai akibat perilaku yang te rjadi melalui 

gerak tubuh. Pengetahuan anak diperoleh melalui'interaksi fisik, baik 

dengan orang atau benda, seperti reflek-reflek sederhana, contohnya: 

menggenggam atau menghisap. 

b. Pada tahap pre-operasional, dicirikan dengan adanya perkemabangan 

berbahasa secara " ego-centric speech". Disamping bentuk lain seperti: 

symbol-simbol untuk merepresentasikan lingkungan secara kogniti f 

sebagai gambaran dari perkembangan konseptual secara cepat. 

c. Pada tahap operasional konkrit anak mulai mengembangkan 

kemampuan untuk menerapkan pemikiran secara logis kearah 

perrnasalahan yang bersifat konkret. Pada tahap ini, anak dapat 

membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka 

rniliki. Mereka dapat menarnbah, mengurangi, dan mengubah. 

- Pada tahap operasi formal, bentuk kognitif anak mencapai tingkat 

perkembangan cukup tinggi, pada saat ini anak mulai 

berkemampuan menerapkan alasan 

Piaget adalah penganut teori organistik yaitu suatu pandangan yang 

melihat anak sebagai makhluk yang aktif yang perkembangannya 

ditentukkan baik oleh kematangan biologis maupun pengalaman. 

Menurut piaget, saling pengaruh-mempengaruhi antara suatu 
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kematangan biologis yang~dimiliki oleh anak dan lingkungannya 

inilah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan intelegensi anak. 

Menurut piaget intelegensi adalah suatu fi~ngsi kehidupan yang 

mendasar yang membantu organisme untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Karena itu menurut piaget, satu-satunya 

tujuan aktivitas intelektual adalah untuk mencapai keseimbangan 

(equilibrium) yaitu hubungan yang seimbang atau harmnis anatara 

proses-proses pikiran seorang dengan lingkungannya. 

- Isi intelegensi 

Menurut piaget yang dimaksud dengan isi intelegensi adalah apa 

yang dipikirkan oleh anak. Isi pikiran ini menurut piget ditentukan 

oleh struktur atau konsep yang mendasarinya. Namun isi intelegensi 

ini masih belum dapat menerangkan mengapa anak berfikir demikian 

dan juga belum marnpu menerangkan kemajuan bentuk berfikir anak 

itu sendiri yaitu dari satu bentuk berfikir tertentu kebnetuk berfikri 

yang lain. 

- Struktur kognitiflskema 

Adalah satu pola berfikir atau tindakan yang terorganisasi yang 

dipergunakan oleh seseorang untuk menafsirkan beberapa aspek dari 

pengalarnannya. 

- Fungsi intelektual 

Piaget yakin bahwa manusia mewariskan dua fungsi intelektual yang 

sangat penting, yaitu yang disebutnya sebagai organisasi dan 

adaptasi. Organisasi adalah suatu kecendrungan pada diri anak untuk 

mengatur skema yang ditemukan menjadi suatu system yang masuk 

aka1 atau berbentuk ilmu pengetahuan. 
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/ 2. Instrumen Asesmen Perkembangan Kognitif 

INSTRUMEN ASESMEN PERKEMBANGAN KOGNITIF 

-~~p - 
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Ket 

W 

- 

W 

W 

W 

T 

No 

1 

2 

Instrument 

Periode sensorimotor 

1.1 Dapat mengenal benda dengan respon 

Puting susu ibu 

Botol susu 

1.2 Dapat meniru kegiatan yang dilakukan 

keluarga 

Shalat 

Berbicara/mengulangi perkataan orangtua 

1.3 Sering bertanya tentang benda yang 

dilihatnya 

1.4 Rasa ingin tahu yang tinggi 

- sering bertanya terhadap benda yang baru 

dilihat 

- ingin mencoba sesuatu ha1 yang baru di 

lihat 

1.5 Dapat mencoret bebas 

1.5 Suka bercanda dengan keluarga 

1.7 Dapat mengenal benda miliknya 

1.8 Dapat mengenal orang terdekat (keluarga) 

Periode praoperasional(2 -7 thn) 

2.1 Dapat menunjukkan anggota tubuhnya 

- Tangan 

- Kaki 

- Mata 

- Telinga 

- Hidung 

- Rambut 

Ya 

Penilaian 

Tidak 



- Mulut 

- Gigi 

- Lidah 

2.2 Dapat menyebutkan anggota tubuhnya 

- Tangan 

- Kaki 

- Mata 

- Telinga 

- Hidung 

- Rambut 

- Mulut 

- Gigi 

2.2 Dapat menyebutkan nama binatang yang 

terdapat pada kertas yang bergambar 

- kucing 

- anjing 

- burung 

- ikan 

- ayam 

- sapi 

- bebeMitik 

- kambing 

2.2 Dapat menunjukkan angka 1 - 10 

- secara berurutan 

- secara acak 

2.3 Dapat menyebutkan angka 1-1 0 

- secara berurutan 

- secara acak 

2.4 Dapat menyebutkan nama huruf abjad 

- hurufvokal 

- huruf konsonan 

2.5 menulis: 

- menebalkan titik-titik 
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- meniru tulisan 

- menjiplak gambar 

2.6 Suka berimajinasi 

- bermain perang-perangan 

- bermain pesawat-pesawatan 

- bermain boneka 

- bermain mobil-mobilan 

2.7 Dapat menyebutkan 

- Nama sendiri 

- Nama ayah 

- Nama ibu 

- Nama adik 

- Nama kakak 

2.8 Dapat membuat gambar sederhana yang 

sudah berbentuk 

- Garnbar rumah 

- Gambar pohon 

- Gambar gunung 

2.9 Dapat menyebutkan nama benda 

disekitarnya 

- Meja 

- Kursi 

- Lemari 

- TV 

- Pintu 

- Jendela 

3.10 Anak mengerti dengan perintah sederhana 

- Mengambil gelas 

- Mengambil sapu 

- Menyimpan mainannya 

Jumlah 

I 



D. TUGAS 

1. Jelaskanlah pengertian perkembangan kognitifl 

2. Jelaskanlah pengertian asesmen perkembangan kognitif! 

3. Buatlah instrument asesmen perkembangan kognitif! 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Elizabeth Hurlock. 1978. Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 
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KEMENTEFUAN PENDIDIKAN DAN KFBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGEFU PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 
Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

I FAKULTAS ILMU PENDrDlKAN ( Bahan Ajar 

A. DESKRIPSI 

Bahan ajar ini membahas tentang pengertian perkembangan, asesmen 

perkembangan sensori dan persepsi, instrumen asesmen perkembangan sensori 

dan persepsi, serta menyusun instrument asesmen perkembangan sensori dan 

persepsi. 

JURUSAN : PLB 
PROGRAM STUD1 :PLB 
MATA KULIAH IKODE :ASESMEN ABKI PLB 195 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa marnpu menjelaskan pengertian perkembangan sensori dan 

persepsi 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen perkembangan sensori 

dan persepsi 

3. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen perkembangan sensori dan 

persepsi 

NOMOR :7 
WAKTU :3 JP 
TOPlK : Asesmen perkembangan sensori 

Perkembangan Sensori dan Pemepsi 

Sensori adalah kemampuan otak dalam memproses inforrnasi dari sistem 

sensori, sensori atau rasa memiliki dua jenis yaitu rasa kulit dan rasa dalam. 

Rasa kulit yaitu rasa nyeri, rasa raba, rasa panas dan rasa dingin. 

Hambatan sensori, diantaranya: 

1. Faktor makanan 

I a. Gizi yang tidak baik dan tidak seimbang (sering rnengkonsumsi I 
I makanan yang berpengawet) I 

b. Pengaruh obat-obatan 
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2. Faktor lingkungan 

a. Adanya polusi udara 

b. Adanya suatu penyakit yang diderita 

c. Kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga 

Persepsi adalah hasil pengolahan sensasi dalam otak (interpretasi seseorang 

atas sensasi yang diterima oleh panca indera). Persepsi adalah proses 

penafsiran stimulus yang telah ada dalam otak manusia meskipun alat yang 

digunakan untuk memperoleh stimulus sama oleh setiap manusia akan tetapi 

interpretasinya akan tetap berbeda. 

Hambatan persepsi diantaranya: 

1. Faktor makanan 

a. Gizi yang tidak baik dan tidak seimbang (sering mengkonsumsi 

makanan yang berpengawet) 

b. Pengaruh obat-obatan 

2. Faktor lingkungan 

a. Kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga 

b. Budaya yang tidak mendidik 
. - . . 

Instrumen Asesmen Perkembangan Sensori dan Persepsi 
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Perbedaan 
benda 

Warna benda 

Membedakan 
warna 

Membedakan 
ukuran 

Membedakan 
jumlah 

Persepsi 
kinestetik taktail 
Rasa raba 

meraba benda 

Gerak 

Persepsi 
auditori 
Merespon suara 
tester 

Bisa membedakan benda 
a. kotak dengan persegi 
b. bola dengan tabung 
c. persegi dengan segi tiga 

Bisa menunjukkan dan 
menyebutkan warna 
a. merah 
b. kuning 
c. biru 

Bisa membedakan warna 
a. merah dengan kuning 
b. kuning dengan biru 
c. biru dengan merah 

- 

Bisa membedakan ukuran 
a. panjang dengan pendek 
b. tinggi dengan rendah 
c. besar - kecil 
d. banyak - sedikit 
e. berat - ringan 

Bisa membedakan jumlah 
a. 2 pensil dengan 3 pensil 
b. I crayon dengan 5 crayon 
c. 2 Penghapus dengan 4 

penghapus 

1. Bisa membedakan 
permukaan benda 
b. halus 
c. kasar 

2. bisa membedakan keadaan 
suhu 
a. panas 
b. dingin 

Anak bisa menuruti perintah 
tester 
a. Melompat 
b. Jalan di tempat 
c. Berlari 
d. Merayap 
e. Berguling 
f. Merangkak 

Anak menoleh ketika 
dipanggil namanya 

Test 

Test 

Test 

Test 
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I .  Anak bisa mengetahui 
bunyi-bunyian dari tester 
a. tepuk tangan 
b. petikan jari 
c. tepukan meja 
d. tepukan lantai 

2. anak bisa mengetahui suara 
binatang 
a. kucing 
b. burung 
c. anjing 
d. ayam 

Anak bisa mengetahui rasa 
a. manis 
b. asin 
C. asam 
d. pedas 
e. pahit 

Anak bisa mengetahui anggota 
geraknya 
a. tangan kanan 
b. tangan kiri 
c. kaki kanan 
d. kaki kiri 

Anak bisa mengetahui posisi 
a. depan 
b. belakang 
c. samping kanan 
d. samping kiri 
e. atas 
f. bawah 
g. tengah 

Bisa menjurnlah benda yang 
ada 
a. semua 
b. banyak 
c. beberapa 
d. tidak satupun 

Bisa mengenal konsep urutan 
dari benda (1 - 3 benda) 
a. pertama 
b. terakhir 
c .  didepan 
d. dibelakang 
e. diantara 
f. tengah 

3.2 

4 

4.1 

5 
5.1 

5.2 

6 
6.1 

6.2 

Mengetahui 
bunyi 

Persepsi 
pengecapan 
rasa 

Konsep ruang 
Anggota gerak 

Mengenal posisi 

Konsep 
Konsep 
kuantitas 

Konsep urutan 
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6.3 

6.5 

D. TUGAS 

1. Jelaskanlah pengertian perkembangan sensori dan persepsi! 

2. Jelaskanlah pengertian asesmen perkembangan sensori dan persepsi! 

3. Buatlah instrument asesmen perkembangan sensori dan persepsi! 

E. DAlTAR PUSTAKA 

Elizabet B Hurlock. . Psikologi Perkembangan. Jakarta : Erlangga. 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 

Konsep trkuran 
relasi 

Kardinusi 

I3isa membedakan ukuran 
benda 
a. panjang - pendek 
b. tinggi - rendah 
c. luas - sempit 
d. berat -ringan 
e. tebal - tipis 

Bisa mengenal dan memahani 
konsep bilangan kardinasi 

a. menyebutkan bilangan 1- 
5 

b. memahami bilangan 1-5 
c. pengoperasionalan 

bilangan 1-5 



KEMEmRIAN PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSTTAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BlASA 
Alarnat: Kampus IV UNP Lirnau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

( FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN I Bahan Ajar I 
I 

JURUSAN : PLB 1 NOMOR :8 
I 

PROGRAM STUD1 :PLB ( WAKTU :2 JP 

perkembangan 

1 

A. DESKRlPSI 

Bahan ajar ini membahas tentang penyelenggaraan, pengolahan dan 

menginterpretasikan instrument asesmen perkembangan anak berkebutuhan 

khusus. 

MATA KULIAH KODE :ASESMEN ABKI PLB 195 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu menyelenggarakan asesmen anak berkebutuhan khusus 

2. Mahasiswa mampu mengolah data asesmen anak berkebutuhan khusus. 

3. Mahasiswa mampu menginterpretasikan data asesmen anak berkebutuhan 

khusus. 

TOPIK : Implementasi asesmen 

C- Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus 
I 1. Asesmen perkembangan fisik dan motorik (Modul no 3) 

2. Asesmen perkembangan bahasa dan bicara (Modul no 4) 

3. Asesmen perkembangan sosial dan emosi (Modul no 5) 

4. Asesmen perkembangan kognitif (Modul no 6) 

5. Asesmen perkembangan sensori dan persepsi (Modul no 7) 

D. TUGAS 

1. Lakukanlah asesmen perkembangan pada seorang anak. 

2. Olahlah data yang diperoleh dari hasil asesmen yang telah dilakukan. 

3. Interpretasikan data hasil asesmen yang telah diolah. 

Bahan Ajar MK. Asesmen ABK Page 52 



E. DAmAR PUSTAKA 

Marlina. 2009, Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus, Padang, UNP Press. 

Modul Mata Kuliah Asesmen ABK Nomor 3-7 
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KEMENTEFUAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDlKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 
\: -./ 

bN,p2' Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

1 FAKULTAS ILMU PENDIDlKAN I Rahan ajar 

A. DESKRIF'SI 

Bahan ajar ini membahas tentang pengertian asesmen akademik, instrumen 

asesmen perkembangan akademik, dan menyusun instrument asesmen akademik. 

JURUSAN : PLB 
PROGRAM STUD1 :PLB 
MATA KULIAH IKODE :ASESMEN ABW PLB 195 

B. TUJUAN 

1 .  Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian membaca 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen membaca 

3. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen membaca 

NOMOR :9 
WAKTU :3 JP 
TOPIK : Asesmen Akademik (membaca) 

MATEFU 

1. Pengertian Membaca 

Membaca adalah Aktivitas kompleks yang mencakup fisik yaitu gerak mata 

dan ketajaman penglihatan dan juga mencakup mental berupa ingatan dan 

pemahaman. Lima tahap perkembangan membaca, yaitu: 

a Kesiapan membaca (sejak dilahirkan h i q p  pelajaran rnernbaca dibz&adumumnya 

saat masuk kelas satu SD) 

b. Membacapermulaan (sejak anak rnasuk kelas satu SD) 

c. Iktemmpilan membaca apt (umumnya saat kelas dua ahu tiga SD) 

d Mernbaca Luas (telah duduk di kelas anpat atau Lima SD) 

e. Membaca sxuqghya (SLTP h i m e  davasa) 

(Mercer, 1979:202 dalarn AWunahman, 2003:20 1) 

Berbagai kesalahan membaca: 

a. Penghilangan kata atau huruf 

b. Penyelipan kata 

c. Penggantian kata 

I d. Pengucapan kata salah dan makna berbeda I 
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e. Pengucapan kata salah tapi makna sama 

f. Pengucapan kata salah dan tidak berrnakna 

g. Pengucapan kata dengan bantuan guru 

h. Pengulangan 

i. Pembalikan kata 

j. Pembalikan huruf 

k. Kurang memperhatikan tanda baca 

1. Pembetulan sendiri 

m. Ragu-ragu 

n. Tersendat-sendat 

Kemampuan membaca lisan dan membaca pemahaman 

a. Membaca lisan 

1 3 (tiga belas) jenis prilaku yang mengindikasi bahwa anak berkesulitan 

belaj ar membaca lisan: 

1) Menunjuk tiap kata yang sedang dibaca 

2) Menyusur tiap baris kata yang sedang dibaca dari kiri ke kanan dengan 

j ari 

3) Menelusuri tiap baris bacaan ke bawah dengan jari 

4) Menggerakkan kepala, bukan matanya yang bergerak 

5) Menempatkan buku dengan cara yang aneh 

6) Menempatkan buku terlalu dekat dengan mata 

7) Sering melihat pada garnbar, jika ada. 

8) Mulutnya komat-kamit waktu membaca 

9) Membaca kata demi kata 

10)Membaca terlalu cepat 

1 1)Membaca tanpa ekspresi 

12)Melakukan analisis tetapi tidak mensintesiskan 

13)Adanya nada suara yang aneh atau tegang, menandakan keputusasaan. 

b. Membaca pemahaman 

Prilaku yang menjadi indikator kesulitan belajar membaca pemahaman 

(membaca dalam hati), yaitu : 

1) Menunjuk tiap kata yang dibaca dengan jari 
- - -- 
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2) Menelusuri tiap baris yang sedang di baca dari kiri ke kanan 

dengan jari 

3) Menelusuri baris-baris yang sedang dibaca dari atas ke bawah 

4) Membaca dengan berbisik 

5) Mengucapkan kata dengan keras 

6) Menggerakkan kepala, bukan mata 

7) Menempatkan buku dengan cara yang aneh 

8) Menempatkan buku pada jarak pandang yang terlalu dekat 

9) Sering melihat gambar, jika ada 

10) Hanya memandang sekilas dan kemudian berkata "saya sudah 

selesai". 

2. Asesmen Membaca 

Tujuan asesmen membaca yaitu: mengetahui prestasi membaca anak 

(kekuatan dan kelemahannya). 

Bidang Keterampilan Membaca: 

a. Mengenal kata 

Yaitu: keterampilan untuk melihat kata dan mengucapkannya 

- Pemahaman Kosakata 

disajikan sejumlah daftar kata dan meminta anak membaca kata dalam 

waktu tertentu 

- Fonem 

disajikan sejumlah huruf dan anak diminta mengucapkannya dengan 

bunyi huruf yang benar 

b. Memahami bacaan 

Yaitu kemampuan untuk memahami apa yang dibaca 

Diukur dengan menggunakan: 

- Membaca nyaring 

- Membaca diam 

Anak membaca sebuah narasi, kemudian menjawab pertanyaan sesuai 

narasi yang telah dibaca. 

c. Keterampilan Aplikasi 

Yaitu kemampuan untuk menggunakan keterampilan mengenal kata dan 

keterampilan memahami bacaan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berupa: 

membaca rambu-rambu atau tanda, membaca surat kabar. n~embaca 

majalah, jadual televisi, membaca menu, dan sebagainya 

3. Instrumen Membaca 

a. The Woodcock Reading Mastery Tests 

+Untuk mengukur kemampuan membedakan bacaan dan prestasi 

membaca. 

3Dilakukan selarna 30-40 menit, untuk usia 6,8 tahun sampai 18,3 tahun 

3 Terdiri dari: 

1) Tes identifikasi huruf 

2) Tes identifikasi kata 

3) Tes acak kata 

4) Tes pemahaman kata 

5) Tes pemahaman kalimat 

b. The Diagnostic Reading Scales 

- WordRecognition Lists 

berisi tiga daftar kata yang disusun berdasarkan tingkat kesulitan, anak 

membaca kata, dan mengingatnya dengan segera. 

- Reading Passages 

Diukw dengan jenis tingkatan keterarnpilan membaca 

- Phonics Test 

Diukur dengan 8 aspek: bunyi konsonan, bunyi vokal, konsonan 

rangkap, singkatan m u m ,  bunyi huruf, pengganti konsonan awal, 

diskriminasi auditori, dan blending. 

c. The Gates-McKillop Reading Diagnostic Tests 

+ Menilai keterarnpilan membaca, digunakan untuk semua usia yang 

berada pada kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP. 

+ Digunakan untuk mengasesmen berbagai keterampilan membaca yang 

berbeda. 

3 Hasil asesmen diinterpretasikan dengan memperhatikan informasi 

tentang kualitas struktur tes. - 
-- 
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4. Instrumen Pemahaman Isi Racaan 

+ the Tesf o f  Reading Comprehension (TORC) 

+ Digunakan untuk anak kelas 6 SD sampai PT, dan cocok untuk beberapa 

ABK. 

a. General Comprehension Core 

1) Subtes 1 : kosakata umum 

2) Subtes 2: persamaan sintetik 

3) Subtes 3: membaca paragraf 

a ]mat 4) Pilihan: subtes 8: sekuensial k 1' 

b. Diagnostic Suplement 

I )  Subtes 4: kosakata berhitung 

2) Subtes 5: kosakata pelajaran sosial 

3) Subtes 6: kosakata sains 

4) Subtes 7: membaca petunjuk tugas-tugas akademik 

5. Inshumen Asesmen Membaca 
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Ket No 

A. 

1 .  

Kompetensi Dasar 

Kemampuan membaca lisan 

Anak bisa menunjukkan huruf : 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 

Bisa Tidak 
Bisa 



- - 
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- - 

S 
T 
u 
v 
W 
X 
Y 

2. Anak dapat menyebutkan huruf: 

3. 

4 

5 

H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
T 
u 
v 
W 
X 
Y 
z 
Anak bisa membedakan huruf yang 
bentuknya hampir ma. 
o b d a n d  
o d d a n p  
o b d a n p  
o m dan n 
o u d a n v  
0 k d a n t  
Anak dapat melafalkan huruf diftong. 
o nya. 
o nga. 
o kha 
Anak dapat melafalkan gabungan 
huruf onsona dan vokal. 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Page 60 

o ke 
o di 
o ba 
o bi 
o bu 
o ku 
o da 
Anak dapat membaca kata dengan 
tepat. 
o abi, abu, aba, abe, ab o. 
o nana, nani, mami, 
o dari, dadu. 
Anak dapat menyebutkan huruf vokal 
rangkap 
o aan 
o iin 
o uun 
o een 
o oon 
Anak dapa membaca kata yang 
mengandung "ny" 
o nyanyi. 
o nyamuk. 
o nyuci 
Anak bisa membaca kata yang 
mengandung "ng" 
o Nangka. 
o Mangga. 
o Minggu. , o Pisang. 
Anak dapat mem baca kata dengan dua 
suku kata yang di pisah. 
o ma-  ma. 
o pa - pa. 
o bu - ku. 
o ma - kan. 
o ni - lai. 
Anak dapat membaca kata denga tiga 
suku kata yang di pisah. 
o ber - ma - in. 
o ke-ran-j ang. 
o me-nya-nyi. 
o me - ngi - gau . 

Anak dapat membaca lancar. 
o Ini Ibu Ani. 
o Ibu Budi pergi ke pasar. 
Anak dapat membaca kalimat dengan 
dua kata. 

, o Makan roti 
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D. 

1. Jelaskanlah pengertian membaca dan membaca pemahaman! 

2. Jelaskanlah pengertian asesmen membaca! 

3. Buatlah instrument asesmen membaca! 

E. DAITAR PUSTAKA 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 

Zaenal Alimin. 2003. Pengembangan Program Pembelajaran Individual bagi 

Anak Tunagrahita. Jakarta: Depdiknas 

14 

15 

B 

C 

TUGAS 

o Pergi sekolah. 
Anak dapat membaca kalimat dengan 
tiga kata. 
o Saya pergi ke sekolah. 
o Kucing dikejar anjing. 
o Adik bermain bola. 
Anak dapat membaca kalimat dengan 
lebih dari tiga kata. 
o Kucing mengejar anjing di atas 

loteng. 
o Budi memancing ikan di kolaln 
o Polisi mengejar pencuri di jalan 
Membaca Pemahaman 
o Mengingat isi bancaan. 
o Mencari inforrnasi tertera dalarn 

bacaan. 
o Membaca sepintas. 
o Mengenal ide pokok dalam bacaan. 
o Mambaca dengan ekspresi sesuai 

isi bacaan. 
o Membaca tanpa hams menunjuk 

setiap baris bacaan. 
o Menunjukkan ketertarikan dalam 

membaca 
Mengenal Tanda Baca. 
o [,I koma 
o [.I titik 
o [!] seru 
o [?I tanya 
o ["I kutip 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILM U P E N D I D W  

JURUSAN P E N D I D M  LUAR BIASA 
Alamat: Kamnus IV UNP Limau Manis. T ~ D .  0751 791422 Padang 25164 

[ FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN I Bahan Ajar 

A. DESKFUPSI 

Bahan ajar ini membahas tentang pengertian asesmen akademik, instrumen 

asesmen akademik, dan menyusun instrument asesmen akademik. 

B. TUJUAN 

1.  Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian berhitung 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen berhitung 

3. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen berhitung 

C. MATERI 

Berhitung adalah keterampilan penting yang harus dikuasai anak mulai dari 

tingkat dasar sampai tingkat selanjutnya, atau kemampuan dalarn menjawab soal- 

soal berhitung dan pemecahan masalah. 

Aspek Keterampilan Berhitung 

- Kesiapan berhitung 

- Komputasi 

- Pemecahan masalah 

- Aplikasi 

1. Berhitung; Kemampuan menjawab soal-soal berhitung dan pemecahan 

masalah 

2. Pemecahan masalah; Kemampuan menggunakan keterampilan komputasi 

dalam memecahkan masalah 

3. Aplikasi berhitung; Kemampuan anak untuk menggunakan hitungan dan 

keterarnpilan pemecahan masalah dalarn kehidupan sehari-hari 
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1 Asesmen 

The KeyMath Diagnostic Arithmetic Test 

Subtes: 

a. Konten: numerikal, fraksi, geometri dan simbol 

I b. Operasi: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mental 1 
I komputasi, penalaran numerikal I 
I c. Aplikasi: masalah kata, elemen yang hilang, uang, pengukuran, dan waktu 

The Stanford Diagnostic Mathematics Tes 

Instrumen: 

a. Sistem angka dan numerikal: seluruh angka dan penempatan nilai desimal, 

rasional bilangan dan numeri kal, o perasi bilangan. 

b. Komputasi: penjurnlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seluruh 

bilangan, pecahan, desimal, persentase, kalimat bilangan. 

c. Aplikasi: pemecahan masalah, membaca serta menafsirkan tabel dan grafik, 

I geometri dan pengukuran. I 
Asesmen Informal 

a. Ceklist dan Inventori 

b. Asesmen yang didasarkan atas kurikulum 

c. Analisis kekeliruan siswal analisis sampel pekerjaan 

d. lnterviu dan kuesioner 

I Inshumen Kemampuan Berhitung I 
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No 

A 

Kemampuan Dasar 

Kesiapan Berhitung 

Mengenal urutan bilangan angka angka 

Anak dapat menyebutkan angka yang ditunjuk 
tester secara acak 

Anak dapat berhitung dengan lancer dan tepat 

Anak dapat menghitung benda yang diberikan oleh 
tester (gambar) 

Ket Bisa Tidak 
Bisa 
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B 

C. 

Anak mampu membaca dan menulis angka 
(sepuluh = 10) 

Anak mampu menuliskan huruf angka (1 5 = 

limabelas) 

Anak dapat menulis lambang dan bilangan 
angka yang disebutkan tester (I 9 = Sembilan 
belas) 
Anak mampu mengisi angka-angka yang 
dikosongkan dalam tabel (1 - 100) 

Memahami nilai tempat (satuan, puluhan, 
ratusan, dan ribuan) 

Anak mampu mengurutkan angka- angka dari 
yang kecil ke yang besar yang disusun secara acak 

Konsep hitungan 

Mengenal dan memahami lambing operasi 
hitung seperti: 
1) Tarnbah (+) 

2) Kurang (-) 

3) Kali (x) 

4) Bagi (:) 

Memahami dan meng enal konsep hitungan 
seperti: 
penarnbahan 

Pengurangan 

pembagian 

Penentuan tanda besar 

Penentuan tanda kecil 

Penentuan sama dengan 

Komputasi 

Penjumlahan 

Anak dapat membaca angka dan 
simbol penjumlahan (3 + 2 = tiga 
Anak dapat menjumlahkan angka <10 

Anak dapat menjumlahkan angka yang sifatnya 
puluhan 



Anak dapat mengisi angka yang dikosongkan 
dalam sebuah penjumlahan (6 + ...= 10) 

Anak dapat menyelesaikan soal 
dengan teknik menyimpan 
* 193 

3 + 

Pengurangan 

Anak dapat membaca angka dan simbol 
pengurangan (2 - I = dua kurang satu) 

Anak dapat mengurangkan angka < 10 

Anak dapat mengurangkan angka yang sifatnya 
puluhan 
Anak dapat mengisi angka yang sebuah 
pengurangan (. ..+ 4 = 9) 
- - - - -- - 

Anak dapat menyelesaikan soal 
dengan teknik meminjam 
*21 
3- 

Perkalian 

Anak dapat membaca angka dan symbol perkalian 
(2x1 = dua kali satu) 

anak dapat menghitung perkalian angka <10 

anak mampu mengisi angka yang dikosongkan 
dalam sebuah perkalian (2x.. .= 8) 

Pem bagian 

Anak dapat membaca angka dan 
simbol pembagian ( 4  : 2 = empat bagi dua) 

anak dapat menghitung pembagian an& 4 0  c. 
anak mampu mengisi angka yang dikosongkan 
dalam sebuah pernbagian ( 10 : . . .= 2 ) 

Pecahan 

Anak dapat menjawab soal pecahan dari 
penyebutnya yang sarna dan yang babeda. 

3 +.I-=..... 
Z 2 

Bahan Ajar MK. Asesmen ABK Page 6 5  



Instrumen Observasi 

Soal-soal 

1. Isilah tabel berikut dengan benar ! 

2. Tulislah bilangan angka di bawah ini ! 
Contoh : 2 1 = dua puluh satu 

3. Baca dan tulislah lambang bilangan angka di bawah ini! 

contoh : Tujuh puluh delapan = 78 
- Sembilan puluh enam - - ....... 
- Seratus tiga puluh lima = ....... 
- Tiga ribu dua ratus - - ....... 

Proses mengerjakan hitungan 
Cam mengerjakan: 
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Ya 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

Tidak 

Tenang dalam mengerjakan (menyelesaikan) jawaban 
mengerjakan penambahan 

Lancar dalam menyelesaikan jawaban 

Lambat dalam mengerjakan penarnbahan 

Lambat dalam pengurangan 

Kurang teliti dalam mengambil keputusan 

Dalam menghitung anak memerlukan media. 



4. Tulislah nilai tern pat pada soal di bawah ini ! 

- 56 = ........ puluhan ...... satuan 
- 125 = ........ ratusan ..... ...p uluhan ........ satuan 
- 478 = ........ ratusan ....... puluhan ...... satuan 
- 1246 = ....... ribuan ...... ratusan ........ puluhan 

5. Urutkanlah bilangan berikut ini dari yang kecil ke yang besar ! 

6. Selesaikanlah soal-soal penambahan di bawah ini! 
- 6 5 + 3 4  = ....... 
- 12+15 =...... 
- 14 

K+ 
............ 

7. Selesaikan soal-soal pengurangan di bawah ini! 

Isilah titik-titik dengan lambang bilangan yang tepat 
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- 1 + ..... = 7 - - 
4 4 

- ..... +5=u 
6 6 

D. TUGAS 

1. Jelaskanlah pengertian berhitung! 

2. Jelaskanlah pengertian asesmen berhitung! 

3. Buatlah instrument asesmen berhitung! 

E. DAlTAR PUSTAKA 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 

Zaenal Alimin. 2003. Pengembangan Program Pembelajaran Individual bagi 

Anak Tunagrahita. Jakarta: Depdiknas 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 
UNIVERWf'AS NEGERT YADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 
Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

A. DESKRrPSI 

Bahan ajar ini membahas tentang pengertian asesmen akademik, instrumen 

asesmen perkembangan akademik, dan menyusun instrument asesmen akademik. 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
JURUSAN : PLB 
PROGRAM STUD1 :PLB 
MATA KULl AH IKODE :ASESMEN ABK/ PLB 195 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian menulis 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen menulis 

3. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen menulis 

Bahan Ajar 
NOMOR : 1 1 
WAKTU :3 JP 
TOPIK : Asesmen Akademik (menulis) 

MATERI 

Menulis: 

Menuangkan ide ke dalam bentuk visual 

Mengungkapkan bahasa dalam bentuk simboi gambar 

Aktivitas kompleks mencakup gerakan lengan, tangan, jari dan mata secara 

terintegrasi 

Salah satu komponen sistem komunikasi 

Menggambarkan fikiran, perasaan dan ide ke dalarn bentuk lambang-lambang 

bahasa grafis 

Dilakukan untuk keperluan mencatat dan komunikasi 

Kesutitan Menulis 

Menulis dengan tangan/ menulis permulaan 

Mengeja 

Menulis ekspresif 
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Asesmen Menulis Permulaan 

Dapat diobservasi terhadap berbagai kemampuan: 

Menulis dari kiri ke kanan 

Memegang pensil dengan benar 

Menulis nama panggilannya sendiri 

Menulis huruf-huruf 

Menyalin kata-kata dari papan tulis ke bukd kertas 

Menulis pada garis yang tepat 

Zaner-Bloser Evaluation Scales 

3 Mengukur kemampuan tulisan tangan 

5 aspek asesmen tulisan tangan: 

a. Letter Formation 

b. Vertical Strokes in Manuscript 

c. Spacing 

d. Alignment and Proportion 

e. Line Quality 

Penilaian 

- Excellent, jika: 4 dari 5 aspek memuaskan 

- Good, jika: >2 aspek dipenuhi 

- Average, jika: tidak mencapai aspek yang dipenuhi 

- Fair, jika: 4 aspek harus ditingkatkan 

- Poor, jika 5 aspek hams ditingkatkan atau diperbaiki 

Asesmen Mengeja 

Be&agai kesalahan yana dilakukan: 

Pengurangan huruf 

Mencerminkan dialek 

Mencerrninkan salah ucap 

Pembalikan huruf dalarn kata 

Pembalikan konsonan 

Pembalikan konsonan atau vokal 

Pembalikan suku kata 
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Test of Written Spelling (TWS) 

+ Tes dikte, untuk usia 5 s/d 14 tahun 

+ 2 subtes: 

a. Predictable words 

+ tes kemarnpuan mengucapkan kata sesuai kaidah tata bahasa 

+ 35 kata 

b. Unpredictable words 

+ Menilai kata yang tidak lazim yang harus dipelajari dan ada dalam memori 

+ 25 kata 

Asesmen Menulis Ekspresif 

Berdasiukan tulisan cerita, evaluasi dilakukan bedasarkan: 

Panjang karangan 

Ejaan, tanda baca, dan tata bahasa 

Kematangan dan keabstrakan tema 

Bentuk tulisan tangan atau huruf 

Panjang kalimat dan perkembangan perbendaharaan kata 

Tes o f  Written Language (TO WL) 

+ Untuk SLTP dan SLTA. 

+ Tuiuh Subtes TOWL: 

- Subtes Utama 

a. Kosakata 

b. Kematangan tematik 

c. Spelling 

d. Penggunaan kata 

e. Style (gaya) 

- Subtes Pelengkap 

a. Unit berfikir 

b. Tulisan tangan 

Mengukur kemarnpuan menulis ekspresif menurut potee (Lovitt, 1989:225) 

0 Keindahan tulisan 

0 Ejaan 
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0 Tata bahasa 

Huruf kapital 

Pemberian tanda baca 

Sintaksisl tata bahasa 

0 Ideasi 

Jenis tulisan 

Substansi 

Produktivitas 

pemahaman 

0 Realitas 

0 Gaya 

Kalimat 

Pilihan kata 

Instrumen Informal Untuk Menilai Bentuk H u d  

Keterangan No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

INSRUMEN ASESMEN KEMAMPUAN MENULIS 

Jenis Kesalahan 

[a] seperti [o] 

[a] seperti [u] 

[a] seperti [ci] 

[b] seperti [li] 

[dl seperti [cl] 

[el tertutup Itidak ada lubangnya 

[h] seperti [hi] 

[i] seperti [el tanpa titik 

[m] seperti [w] 

[n] seperti [v] 

[0] seperti [a] 

[r] seperti [i] 

[r] seperti [n] 

[t] seperti [ l]  

[t] dengan garis di atasnya 



Menulis Permulaan 1 

Catatan : Amati cara anak memegang pinsil dan catat ! 

Warnai bentuk bangun ruang berikut ini : 

Tebalkan garis putus-putus berikut ini 

Tebalkan huruf- huruf berikut ini: 

A U U E C 3  

I Mengeja dan Menyalin I 
J 
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Salinlah kata-kata berikut ini pada kotnk yang disediakan di bawah ini 

Ibu 

Bapak 

Labu 

Sapi 

Namun 

Bermain 

Berjalan 

Tulislah namamu pada garis berikut ini 
................................................................... 
................................................................... 

Salinlah tulisan berikut pada garis yang tersedia 

Mama, Papa, kakak, adik 

Buatlah kalimat dari kata "sekolah" 

.................................................... 

Tulislah suatu cerita singkat yang kamu senangi 



Instrument Asesmen Menulis 

I I 

1 IDapat menirukan huruf (instrumen) 
1 I I 

2 l ~ a p a t  menulis dengan tekanan yang cukup 

Tidak Ya No Kompotensi Dasar 

1 13 i Dapat menulis huruf kapital (instrumen) I 
1 14 1 Dapat membedakan dalam menulis huruf vokalkonsonan / I I 
1 15 /Dapat rnenulis kata tanpa pengurangan huruf 

I I I 
1 16 /Dalam menulis kalimat tidak terjadi pengurangan huruf 

I I I 
7 

I I 1 

9 1 ~ e n ~ ~ u n a k a n  spasi ketika menulisl tulisan 

Dapat menulis lurus pada kertas yang bergaris (disiapkan 
lembaran kertas yang bergans) 

8 

I I I 

10 IDaPat menulis dengan rapi/bisa dibaca 

Dapat menulis lurus pada kertas tidak bergaris (disiapkan 
lembaran kertas tidak bergaris) 

1 1 l ~ i d a k  terbalik~ketika menulis huruf k I 1 112 i ~ a p a t  menulis angka 1 sampai 30 (instrumen) I 
1 1 13 i Dapat menjiplak gambar 

I I I 1 1 14 / IIapat menulis indahltegak bersambung 
I I I 

15 

16 

18 IDapat menuliskan nama dari garnbar yang ada I I 

Dapat menggunakan tanda baca dalam menulis 

Dapat memegang pensil dengan benar 

1 11 7 Dapat menulis simbol tanda baca (instrumen) 
I I 

I I 

19 Dapat mendikte dengan benar 
I I I 

I I I 

inalisis hasil pengamatan : 

20 
I I I 

Bahan Ajar MK. Asesmen ABK Page 75 

Dapat membuat kalimat dengan kata-kata yang ada 

21 Dapat menirukan suatu paragraf sederhana 



Instrumen Kemampuan Menulis Huruf 

( Kesimpulan : ................................................................................ 
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TB BS Hasil Tulisan Anak 

Jumlah 

pengamatan : 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

2 6 

Analisis 

Huruf 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

1 

j 

k 

1 

m 

n 

o 

P 

9 

r 

s 

t 

u 

v 

w 

x 

Y 

z 

hasil 



I Inshumen Kemampuan Menulis Humf Kapital 

I Kesimpulan : ................................................................................ 
~ 
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r 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

Analisis 
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BS TB Huruf 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 
R 

S 

T 

u 
v 
W 

X 

Y 

Z 

hasil 

Hasil Tulisan Anak 

----- 

Jumlah 

pengamatan : 



Instrumen Kemampuan Menulis Kata 

Kesimpulan : ................................................................................ 

I Instmuen Kemampuan Menulis Kalimat 

TB 

Analisis hasil pengamatan : 

BS 
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Hasil Tulisan Anak No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Jumlah 

Kata 

bola 

buku 

pena 

baj u 

celana 

pensil 

minum 

makan 

kakak 

adik 

BS Hasil Tulisan Anak No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kalimat 

ini buku budi 

adik minum susu 

ibu masak nasi 

ayah baca koran 

kakak main bola 

ani menyiratn bunga 

nenek datang ke rumah 

kakek minum kopi 

bibi menyapu halaman 

parnan pergi bekerja 

Jumlah 



Analisis hasil pengamatan : 
................................................................................................. 
................................................................................................ 

Kesimpulan : ........................... 

I Instrumen Kemampuan Menulis Angka I -30 

i 

Analisis hasil pengamatan : 

................................................................................ Kesimpulan : 

I Kesirnpulan : ................................................................................ I 
- - - -  
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TB Instrumen 
Kemampuan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Analisis hasil 

Hasil Anak Tanda Baca 

[*I 
[,I 
[?I 
[!I 
[/1 
[,'....."I 

[;I 
[( 1 
[ > I  
[=I 
[+I 
[-I 
[:I 
Ixl 
[%I 

pengarnatan : 

BS 



D. TUGAS 

1. Jelaskanlah pengertian menulis! 

2. Jelaskanlah pengertian asesmen menulis! 

3. Buatlah instrument asesmen menulis! 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Marlina. 2008. Pengantar Asesmen. Padang: Jurusan PLB FIP UNP. 

---------- 2009 .  Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 

Tarmansyah. 2007. Asesmen Dalarn Pendidikan (Anak Dengan Kebutuhan 

Khusus). Padang: Jurusan PLB FIP UNP. 

Zaenal Alimin. 2003. Pengembangan Program Pemhelajaran Individual bagi 

Anak Tunagrahita. Jakarta: Depdiknas 
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KEMENTERIAN PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDFKAN 

JURUSAN PENDIDLKAN LUAR BIASA 
Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

I Bahan ajar ini membahas tentang pengertian asesmen akademik, instrumen 1 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
JURUSAN : PLB 
PROGRAM STUD1 :PLB 
MATA KULIAH K O D E  :ASESMEN ABW PLB195 

asesmen akademik, dan menyusun instrument asesmen akademik. 

Bahan Ajar 
NOMOR :I2 
WAKTU :3 JP 
TOPIK : Asesmen Akademik (mata 
pelajaran Bahasa Indonesia) 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen mata pelajaran Bahasa 

Indonesia 

2. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen mata pelajaran Bahasa 

Indonesia 

C. MATERI 

INSTRUMENT AKADEMIK 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kemampuan Dasar 

Dapat menenpatkan huruf kapital 

dengan tepat 

Dapat menulis dengan baik dan benar 

Dapat menyebutkan jumlah alenia 

dalarn bacaan 

Dapat menyebutkan jurnlah kalimat 

dalam satu paragraf 

Dapat mengarang sederhana tentang 

hari libur 

Dapat menjelaskan kegunaan suatu 

NS B BDB TB Ket 
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7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

benda dengan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

Dapat menyusun kalimat menjadi 

aienia yang baik 

Dapat melengkapi pantun sederhana 

Bisa membaca bacaan dengan intonasi 

yang baik dan benar 

Dapat menjawab pertanyaan tentang 

isi bacaan dengan benar 

Dapat menceriterakan kembali isi 

bacaan 

Dapat membuat ceritera dari gambar 

yang ada 

Bisa melengkapi kalimat yang belum 

sempurna 

Bisa melengkapi tanda baca yang 

belum sempurna dalam bacaan 

Dapat membandingkan keadaan 

sesuatu obyek yang berbeda 

Dapat melengkapi kata yang hilang 

dalarn sebuah kalimat 

Bisa menulis surat sederhana dengan 

menggunakan piiihan kata dan ej aan 

yang tepat 

Bisa menentukan kalimat utarna dalarn 

satu paragraf 

Bisa membuat kalimat sederhana 

Dapat menyusun kalirnat acak menjadi 

kalimat yang sempurna 

Dapat menentukan kalimat SPOK 

Dapat menyempurnakan kalimat 

dengan menggunakan kata yang tepat 

Jumlah 



Keterangan : 

NS = Nilai Standar 

B = Bisa 

BDB = Bisa Dengan Bantuan 

TB = Tidak Bisa 

SOAL INSTRUMENT 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

Bacalah wacana di bawah ini dan tengkapilah dengan tanda b a a  yang benar. 

Pergi ke Sekolah 

Nina bangun pukul lima pagi Nina melipat selimut la juga merapikan tempat tkJur 

Nina membuka jendela Udara segar masuk ke kamarnya Nina lalu bergegas ke dapur 

Di dapur ibu sedang memasak Ibu sedang memasak mi goreng Itulah makanan kesukaan 

Nina Nina mandi dan bersiap-siap Nina selalu sarapan pagi Sebelum berangkat Nina 

berpamitan Nina berangkat bersarna temannya Tiba di sekolah hari masih pagi Bu Asti 

sudah datang Mereka member! salam Bu Asti menjawabnyadengand 

Jawablah pettanyaan dibawah ini! 

1 .  pukul berapa nina bangun? 

2. mengapa nina membuka jendela? 

3. apakah makanan kesukaan nina? 

4. dengan siapa nina sarapan pagi 

5. kepada siapa nina berpamitan 

6. dengan siapa nina berangkat sekolah? 

7. siapa narna guru kelas nina? 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 
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I 

Tulislah kegunaan benda dibawah ini! 

I 

Buatlah krll-angan sesuai gambar! 

Bacalah paragraf dibawab ini dan tentukanlah jumlah kalimat dalam paragraf- 

Kakek Basir tinggal di Desa Giri Mulia. Sebagian besar penduduk Giri Mulia bennata 

pencaharian sebagai petani. Sebagian besar mereka mempunyai sawah sendiri. Kakek 

Basir dan para petani lainnya di Desa Giri Mulia menanarn padi di lahannya. Namun, 

sekali waktu mereka mengganti tanaman padi dengan tanaman palawija 

Susunlah kalimat dibawah ini menjadi kalimat yang sempurna 

1 .  sedang - Budi - tugas - menge rjakan 

2. mengajar - Bu Asti - sabar - dengan 

3. berjanji - Saya - giat - akan - belajar 

4. nasehat -mematuhi -Nina - orangtua 

5. sedang - buku - Winda - membaca - pelajaran 

Renda 

Tas 

Buku 

Pakaian 

Mobil 

P a ~ u n g  

Kegunaan 



Bandingkanlah objek-objek di bawah ini! 

1 .  Coba lihat ini ikan mas dan ikan lele, sebutkan perbedaannya? . 
2. Mana yang lebih jauh dari sekolah, rumah Budi atau rumah Eni? 

3. Benar tidak meja ini sama tingginya? 

4. Siapa yang lebih tinggi Ani atau Ibu? 

Cocokkanlah kalimat dibawah ini dengan kata-kata yang terdapat pada lajur lalu 

tlllis! 

1. Udara terasa panas pada 

2. Sekolah dimulai pada ... 

3. Terdapat luka pada ... 
4. Nilai ujian ada pada ... 
5. Tidak ada tanduk pada .. 

Tentukanlah SPOK dan kalimat di bawah ini! 

1 .  Pak Sulkan memetik mangga. 

2. Kambing memakan rurnput di pekarangan. 

3. Kemarin Panji memupuk pohon mangga itu. 

Perhatikan kalimat berikut! 

Susunlah kalimat-kalimat di atas menjadi alinea yang baik ! 

1 .  Pak Toto mempunyai sebidang tanah di desanya 

2. Karena sibuk, pak Toto tidak dapat menge rjakan sendiri tanahnya 

3. Pak Toto ingin menanam palawija ditanahnya. 

4. Pak Toto mempekerjakan dua buruh tani untuk mengolah tanahnya. 

Bacalah wacana di bawah ini dan tentukanlah juntlah almea dan kalimat lltmada Em 

b s c a a n m  

Nyamuk si penyebar penyakit 

Nyarnuk adalah jenis serangga bersayap dua. Tubuhnya kecil dan panjangnya sekitar 

tiga sampai lima millimeter. Nyamuk memiliki sepasang sungut atau antena Sungut ini 

berfbgsi sebagai indera penciurn u n a  mengenali makanan, kawan dan juga musuhnya 
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Diantara sun@ telsebut terdapat j a m  yang b e h g s i  sebagai alat penghisap makanan 

tennasuk darah kita. 

Sebetulnya nyamuk yang suka menghisap darah adalah nyamuk betina saja, 

sedangkan nyamuk jantan menghisap sari tumbuhan, buah-buahan dan madu bunga. 

Selain sebagai makanan, ternyata darah yang dihisap itu juga untuk mematangkan 

telur-telunya, Dengan demikian pantaslah jika nyamuk betina yang selalu haus darah. Ketika 

menusukkan jarumnya, nyarnuk betina mengeluarkan air liur supaya darah mudah 

dihisap dan tidak beku. Air liur inilah yang membuat kita merasa gatal dan 

menimbulkan bentol. Ternyata, air liur ini juga dapat memindahkan virus atau bibit 

penyakit ke tubuh orang lain. Oleh karena itu, nyarnuk bisa menularkan penyakit 

berbahaya seperfi dernarn berdarah dan malaria 

Lengkapilah pantun dibawah ini! 

Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ketepian 

.............................................................. 

Lengkapi kalimat berikut! 

1. Fungisida adalah obat untuk ........ jamur pada tanaman. 

.......... 2. Pak Ongku padinya dengan urea tablet. 

3. Mereka ............ tanah dengan pacul kemarin. 

4. Risa ........ daun bayarn dikebun. 

5. Pak Sukrna .......... koran diruang tamu. 

I Sempumakanlah kalimat-kalimat di bawah h i  dengan menggunakan kah tanya yang 

tepat! 

1 .  .......... nama guru Bahasa Indonesiamu? 

2. .......... uang jajanmu hari ini ? 

1 3. Hendak dikirirn ......... barang itu ? 

4. ............... Pak Anes tidak masuk kerja hari ini ? 

.............. 5. keadaanmu hari ini ? 
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D. TUGAS 

Buatlah instrument asesmen berhitung Mata Pelajaran Bahasa Indonesia! 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 

Zaenal Alimin. 2003. Pengembangan Program Pembelajaran Individual bagi 

Anak Tunagrahita. Jakarta: Depdiknas 
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mMENTEFUAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNlVERSITAS NEGEFU PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDXAN 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 
Alamat: Kampus IV UNP Limau Manis, Telp. 0751 791422 Padang 25164 

[ FAKULTAS ILMU PENDlDlKAN I Bahan Ajar 

I pelajaran Matematika) 1 

JURUSAN : PLB 
PROGRAM STUD1 :PLB 
MATA KULIAI-I IKODE :ASESMEN ABKI PLB195 

A. DESKRIPSI 

Bahan ajar ini membahas tentang asesmen akademik, instrumen asesmen 

NOMOR :13 
WAKTU :3 JP 
TOPIK : Asesmen Akademik (mata 

akademik, dan menyusun instrument asesmen akademik. 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asesmen mata pelajaran 

Matematika 

2. Mahasiswa mampu menyusun instrument asesmen mata pelajaran Matematika 

Instrumen Asesmen Akademik Mata Pelajaran Matematika 
Kelas IV Sekolah Dasar 
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No 

1. 

2. 

Instrumen 

Anak marnpu mengenal operasi 

hitung bilangan dan 

mengidentiflkasi sifat operasi 

hitung badasarkan ... .. 
a. Si fat komutati f(pertukaran) 

b. Sifat asosiatif 

Anak mampu mengurutkan 

bilangan, dari bilangan ribuan 

yang terkecil sampai bilangan 

Keterangan 

Soal No. 1 ,2 ,3 ,4  

Essay 

Soal No. 5 Essay 

Hasil Penilaian 

B BDB TB 
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Soal No. 9 Essay 

Soal No. 9 Essay 

Soal No. 1 1  Essay 

Soal No. 1 1 Essay 

Soal No. I 1 Essay 

Soal No. 12, 13 

Essay 

Soal No. 12, 13 

Essay 
Soal No. 12,13 

Essay 
Soal No. 12 Essay 

Soal No. 13 Essay 

Soal No. 14 Essay 

Soal No. 14 Essay 

Soal No. 15 Essay 

Soal No. 15 Essay 

Soal No. 15 Essay 

3. 

4. 

5.  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1 3. 

1 4. 

1 5. 

16. 

17. 

Anak mampu melakukan operasi 

perkalian dengan cara yang pendek. 
Anak marnpu melakukan operasi 

perkalian dengan cara yang 

panjang. 
Anak mampu menyelesaikan soal 

dengan cara pembulatan 

h i b n  n ~ r l a  r n h m  t ~ r r l ~ k a t  
Anak mampu menyelesaikan soal 

dengan cara pembulatan 
1 - 1  

Anak mampu menyelesaikan 

soal soal dengan cara 

pembuatan bilangan pada 

ratusan terdekat. 
Anak mampu menentukan 

kelipatan satuan bilangan. 

Anak mampu menentukan faktor 

bilangan. 
Anak mampu menentukan 

faktor persekutuan dua bilangan. 
Anak mampu menentukan 

KPK dari bilangan. 
Anak mampu menentukan 

FPB dari biangan. 
Anak mampu menggunakan 

busur. 

Anak mampu mengukur besar 

sudut dengan menggunakan busur. 

Anak mampu menentukan 

hubungan antar satuan waktu. 

Anak mampu menentukan 

hubungan antara satuan panjang. 

Anak marnpu menentukan 

hubungan antar satuan berat 



1 8. l ~ n a k  mampu menghitung Soal No. 16 Essay 

19. 

20. 

keliling segitiga 

Anak mampu menghitung luas 

21. 

Soal No. 16 Essay 
. . 

< ~ ~ l t l c r 2  

Anak mampu menghitung 

22. 

23. 

24. 

25. 

Soal No. 17 Essay 

keliling jajaran genjang. 
Anak marnpu menghitung 

26. 

Soal No. 17 Essay 

luas jaran genjang. 

Anak mampu mengenal 

bilangan bulat positif dan 

negatif 

Anak mampu membaca lambang 

bilangan bulat. 
Anak mampu membaca dan 

menulis lambang bilangan bulat. 
Anak mampu menggunakan 

27. 

Soal No. 18 Essay 

Soal No. 1 8 Essay 

Soal No. 18 Essay 

Soal No. 18 Essay 

lambang bilangan bulat negatif. 
Anak mampu membandingkan 

28. 

Soal No. 6 Essay 

bilangan bulat (>I<). 
Anak mampu menjumlah 

29. 

Soal No. 18 Essay 

bilangan bulat (negatif dan positif). 
Anak mampu mengurang 

30. 

31. 

Soal No. 18 Essay 

bilangan bulat (negatif dan positif). 
Anak mampu mengenal pecahan. 

32. 

34. 1 Anak marnpu menjumlahkan I I I 1 ~ o a l  No. 2 1 Essay 

Soal No. 19,20, 

Anak marnpu menulis 

pecahan sesuai dengan letak 

pecahan. 
Anak mampu membandingkan 

33. 

'-i 1 '-i? l- 

Soal No. 19,20, 

2 1,22,23 Essay 

Soal No. 21 Essay 

bilangan pecahan. 

Anak mampu mengurutkan 
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Soal No. 19 Essay 

pecahan. 
Anak mampu menyederhanakan 

pecahan. 

35. 

Soal No. 20 Essay 

pecahan. 
Anak mampu mengurang Soal No. 21 Essay 
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Soal no. 22 Essay 

Soal No. 22 Essay 

Soal No. 22 Essay 

Soal No. I 

Objektif 
Soal No. 2 

Objektif 

Soal No. 3 ,4  

Objektif 
Soal No. 23 Essay 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Lembaran Soal 

A. Pilihan Ganda. Silangilah jawaban ( a, b, c, d ) yang kamu anggap benar! 

1. Yang terrnasuk bangun ruang adalah ? 

a. Persegi 

b. Paegipanjang 

c. Belah ketupat 

d. Kubus 

2. Balok yang mempunyai titik sudut sebanyak ? 

a. 6 buah 

b. 8 buah 

c. 10 buah 

d. 12 buah 

3. Garnbar dibawah ini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah? 

a. 

b. . 
C. 

d. 

Anak mampu mengenal lambang 

bilangan romawi. 
Anak mampu menulis lambang 

bilangan romawi. 
Anak marnpu membaca lambang 
L:l 

Anak mampu mengenal 

bangun ruang sederhana. 
Anak mampu mengenal 

mengenal jumlah rusuk, titik 

Anak mampu menentukan 

jaring-j aring bangun ruang 
Anak mampu menggambar 

bangun-bangun datar yang 

dibentukkan oleh cerrnin. 



4. Gambar dibawah ini yang merupakan jaring--jaring balok adalah ? 

a. 

5. Yang merupakan bangun datar adalah ? 

B. Essay 
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2. Isilah titik-titik dibawah ini! 

a. 13+27= ...+ 13 

b. 125 + 68 = 68 + ... 

c. 345 + ... = 220 + 345 

d. ...+ 195= 195+210 

e. 145 x ... = 5 x 145 

f. ... x450-450x2 

3. Isilah titik-titik dibawah ini! 

a. 35 + (61 + 12 ) = ( 135+ ...) +12 

b. (4x66)x5 = 4 x (  ... x5)  

c. (lox ... )x95 = 1 Ox(2x95) 

4. Isilah titik-titik dibawah ini! 

a. 25x(10 + ...) = (25x ...) + (25x5)  

5. Urutkanlah bilangan dibawah ini! 

6. Berilah tanda besar ( >) atau kecil (<) 

a 2.503 ..... 2.305 

b. 1.201 ..... 1.101 

c. 3.421 ..... 1.243 

7. Bacalah dan tulislah bilangan berikut! 

a 2.471 

b. Lima ribu enam ratus sebelas 

8. Tulislah bentuk panjang bilangan dibawah ini! 

contoh : 2.371 = 2000 + 300 + 70 + 1 

a. 4.816 

b. 6.530 
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9. Kalikan bilangan berikut dengan menggunakan cara susun pendek dan susun 

panjang ! 

a. 25x3 =... . 

b. 8 2 x 7 =  .... 

c. 104x5 =.... 

10. Hitunglah hasil pembagian berikut! 

a 48:3 = .... 

b. 30:7 = ... 

1 1. Bulatkanlah bilangan berikut! 

a. 1,s = .... 

b.52 =... . 

c.425 =.... 

12. TentukanKPKdari! 

a. 10dan 12 

b. 25 dan 30 = .... 

13. Tentukan FPB dari! 

a. 12 dan 13 = .... 

b. 24 dan 10 = .... 

1 14. Tentukan besar sudut berikut 

a. Sudut DAB = ... " 
b. Sudut ABC = ... " 
c. Sudut BCD = ... " 
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15. Isilah titik-titik dibawah ini! 

a. 3 bulan = ... hari 

I b. 10 jam = ... menit 

c. 3 menit =... detik 

d. 114 abad= ... tahun 

I e. 112 hari =... jam 

h. 1,5kwintal= ... Kg 

i. 5 0 n s  = ...g r 

j. 1500 dag -...Kg 

16. Diketahui alas segitiga 12 cm dan tinggi 8 cm. Berapakah keliling luas segitiga 

tersebut ? 

17. Berapakah keliling dan luas gambar dibawah ? 

1 18. Selesaikanlah soal berikut 

1 9. Lengkapilah titik-titik dibawah ini ! 

20. Tentukanlah bentuk sederhana dari bilangan pecahan berikut! 
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2 1. Berilah tanda > / < pada pecahan dibawah ini! 

22. Tentukanlah hasil pecahan berikut! 

23. Soal cerita 

a Abid mempunyai seutas tali yang panjangnya 1 / 4 m Marbun juga mempunyai 

seutas tali dengan panjang 2 / 3 m. Jika kedua tali tersebut disambungberapakah 

panjangnya ? 

b. Ema mempunyai pita sepanjang 3 14 m. Sebagian pita tersebut diberikan 

kepada Menik. Sekarang pita Ema tinggal5 / 8 m. Berapa meter pita yang 

diberikan kepada Menik ? 

24. Lengkapi titik-titik dibawah ini! 

a. M dibaca ... 
b. 13 ditulis ... 
c. CXLIX ditulis .... 
d. 195 ditulis .... 
e.MCXLIX ditulis .... 

25. Gambarlah hasil pencerminan bangun datar dibawah ini terhadap garis simetri P 
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D. TUGAS 

Buatlah instrument asesmen akademik mata pelajaran Matematika! 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Marlina. 2009. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Padang: UNP 

--- 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
FAKULTAS ILMU PENDIDTKAN 

JURUSAN PENDIDKAN LUAR BIASA 
Alamat: Karnous IV UNP Limau Manis. Telo. 0751 791422 pad an^ 25164 

A. DESKRIPSI 

Bahan ajar ini membahas tentang penyelenggaraan, pengolahan dan 

menginterpretasikan instrument asesmen akademik anak berkebutuhan khusus. 

- - - 

FAKULTAS ILMU PENDIDJKAN 

JURUSAN : PLB 

PROGRAM STUD1 :PLB 

MATA KULIAH /KODE :ASESMEN ABW PLB 195 

B. TUJUAN 

1. Mahasiswa mampu menyelenggarakan asesmen akademik anak 

berkebutuhan khusus 

2. Mahasiswa marnpu mengolah data asesmen akademik anak berkebutuhan 

khusus. 

3. Mahasiswa mampu menginterpretasikan data asesmen akademik anak 

berkebutuhan khusus. 

Bahan Ajar 

NOMOR : 14 

WAKTU :2 JP 

TOPIK : Implementasi Asesmen 

Akademi k 

C. MATERI 

Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Asesmen Membaca (Modul no 9) 

2. Asesmen Menghitung (Modul no 10) 

3. Asesmen Berhitung (Modul no 1 1) 

4. Asesmen Mata Pelajaran (Modul no 12-1 3) 

D. TUGAS 

1. Lakukanlah asesmen akademik pada seorang anak. 

2. Olahlah data yang diperoleh dari hasil asesmen yang telah dilakukan. 

3. Lnterpretasikan data hasil asesmen yang telah diolah. 
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E. DAlTAR PUSTAKA 

Marlina. 2009, Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus, Padang, UNP Press. 

Modul Mata Kuliah Asesmen ABK Nomor 9-1 3 
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