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tingkat akar rumput dan adanya alokasi 

sumber-sumber secara nyata. Penurunan 

angka kemiskinan merupakan prioritas 

donor akhir-akhir ini, dan ada pengakuan 

bahwa PUS dan Pendidikan Inklusif tidak 

akan berjalan kecuali langkah-langkah yang 

berkesinambungan dilakukan untuk 

mengurangi kemiskinan.

Dalam kaitannya dengan praktek 

pendidikan, Pendidikan Inklusif dipandang 

telah berhasil meningkatkan mutu sekolah 

dan pendidikan kebutuhan khusus. 

Peningkatan mutu sekolah merupakan 

persiapan yang sangat baik untuk 

Pendidikan Inklusif, tetapi sering kali tidak 

c u k u p  b a i k  u n t u k  b e n a r - b e n a r  

menginklusikan kelompok anak yang paling 

termarjinalisasi.

Pendidikan kebutuhan khusus telah 

menyumbangkan keahlian yang sangat 

praktis dan beberapa yang telah mengubah 

haluan ke Pendidikan Inklusif dapat 

menjadi pendukung yang sangat kuat tetapi 

juga dapat menjadi halangan karena filosofi 

dasarnya tidak memberikan landasan yang 

tepat untuk keberlangsungan Pendidikan 

Pendidikan sebagai hak untuk SEMUA anak 

telah tercantum dalam berbagai instrumen 

internasional mulai dari Deklarasi Universal

1948. Instrumen-instrumen selanjutnya 

menunjukkan bahwa kelompok-kelompok 

tertentu, termasuk anak penyandang cacat,

sangat rentan untuk dikepinggirkan. Hak 

untuk memperoleh pendidikan DI DALAM 

sistem pendidikan umum dan tidak 

didiskriminasikan telah disorot dalam 

instrumen-instrumen yang lebih rinci 

seperti deklarasi Jomtien dan Konvensi PBB 

tentang Hak Anak. Namun, hak atas 

pendidikan tidak secara otomatis 

mengimplikasikan inklusi. Hak atas 

Pendidikan Inklusif yang paling jelas telah 

dinyatakan dalam Pernyataan Salamanca 

dan Kerangka Aksi yang menekankan bahwa 

sekolah membutuhkan perubahan dan 

penyesuaian. Pentingnya penggalangan 

sumber-sumber yang tepat untuk inklusi 

dinyatakan dalam Peraturan Standar PBB. 

Baru-baru ini ,  implementasi 

instrumen-instrumen PBB tersebut telah 

dievaluasi oleh sejumlah LSM internasional 

yang menyatakan bahwa Pendidikan untuk 

Semua belum terlaksana dan tidak akan 

terlaksana kecuali adanya partisipasi di 

mampu mengoptimalkan sisa 

pendengaran anak sebagai 

m o d a l  u t a m a  u n t u k  

mengembangkan ketrampilan 

berbahasa verbal.

4. Membimbing orang tua agar 

mampu menjadi model atau 

contoh aktif bagi anak dalam 

mengembangkan ketrampilan 

berbahasa dan konsisten 

berpartisipasi penuh pada 

terapi auditory-verbal yang 

sifatnya individual.

5. Memodifikasi lingkungan 

untuk menciptakan lingkungan 

yang mempermudah anak 

m e n d e n g a r  d a n  

mengembangkan komunikasi 

Konteks dan Asal Muasal Pendidikan Inklusif

Mungkinkah Anak Gangguan Pendengaran Sukses di Sekolah Umum.... Sinta

Tidak pernah ada anak yang 

terlalu dini diintervensi. 

Bahkan di Negara-negara 

m a j u ,  p e m e r i k s a a n  

pendengaran awal dilakukan 

pada bayi sesaat setelah 

lahir.

2. Managemen audiologi yang 

baik. Yaitu kita harus yakin 

bahwa alat Bantu dengar yang 

dipakaikan ke anak-anak kita 

benar-benar SESUAI dengan 

kebutuhannya. Kepastiannya 

ini kita peroleh melalui 

pemeriksaan pendengaran 

y a n g  l e n g k a p  d a n  

berkesinambungan.

3. Membimbing orang tua agar 

Untuk menjawab pertanyaan 

ini, mari kita kembali pada prinsip-

prinsip dasar terapi Auditory-Verbal. 

Seperti yang selalu dijelaskan para 

terapis di awal-awal habilitasi, prinsip 

dasar auditory-verbal ada 10 macam, 

yaitu:

1.  Diagnosis dan intervensi sedini 

mungkin. Semakin dini anak 

d i d i a g n o s a  m e n g a l a m i  

gangguan pendengaran dan 

semakin dini pula ia memakai 

alat Bantu dengar dan 

dihabilitasi auditory-verbal, 

maka semakin besar pula 

kemungkinan anak tersebut 

mampu berkomunikasi dan 

berbicara secara verbal. 
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Jika anak anak anda..

Mendengar itu tidak...

Mungkinkah anak...

diadakan Aurica, saya baru tahu apa yang Bimo dengar selama ini, suara elektris seperti suara robot.

Kami harus sesegera mungkin menggati ABD dengan yang seharusnya. Dengan bantuan orangtua salah satu 

murid Aurica juga, akhirrnya Bimo mendapatkan ABD yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Dengan bantuan alat yang tepat, proses belajar di Aurica juga berjalan lancar. Selain itu, rasa percaya diri 

Bimo terutama di sekolah, mulai tampak. Sebelumnya butuh waktu berbulan-bulan untuk mengajaknya bermain 

bersama, karena perbedaan yang diarasakannya (kebetulan bersekolah di TK umum). Sekarang lebih mudah bergabung 

bermain dan tertawa bersama teman-temannya. Dengan kata-kata yang mulai dikusainya, meskipun terbatas, 

membuat temannya mengerti apa yang dimaksud Bimo. 

Banyak hal pula yang saya dapatkan setelah mengikuti parents course yang diadakan Aurica, informasi terbaru 

tentang “mendengar” serta berkumpul dan sharing pengalaman, bertemu dengan yang berhasil, memacu semangat 

untuk terus berjuang. Utamakan untuk tidak bosan untuk mengajarkan secara berulang-ulang agar anak menjadi 

paham. Kata yang bisa diucapkan dan dipahami adalah hadiah bagi kita. Dan Bimo memberi saya hadiah setiap hari, itu 

jadi semangat saya ….semangat..!!

Mendengar itu Tidak Mudah......sambungan dari hal 3
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dan mengerti bahwa memakai alat bantu dengar juga 

menyenangkan dan bermanfaat. Untuk mengajari anak 

mendengar butuh waktu dan ketekunan orang tua. Jika anak 

sudah merasa nyaman memakai alat bantu dengar, lalu 

dilanjutkan dengan belajar mendengar kemudian jangan lupa 

juga untuk memastikan bahwa alat bantu dengar yang dipakai 

anak telah sesuai dengan dengan kebutuhan anak dan dapat 

membantu pendengaran anak secara makmsimal.  Orang tua 

juga harus cepat tanggap, jika ada masalah pada alat bantu 

dengar anak. Karena hal tersebut juga berpengaruh pada rasa 

nyaman anak dalam menggunakan alat bantu dengar.

(Dian A)
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Inklusif. Kedua pergerakan ini mempunyai 

manifestasi yang berbeda di negara-negara Utara 

dan Selatan tetapi banyak elemen-elemen yang 

sama. Pengaruh-pengaruh lainnya seperti kelompok-

kelompok aktifis stakeholder utama (para 

penyandang cacat, orangtua, wanita), inisiatif 

masyarakat dan berbagai contoh keberhasilan dan 

kegagalan juga memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan Pendidikan Inklusif.

Jika anak melepas alat 

bantu dengarnya 1000 

kali sehari 

maka 

kita harus 

memasangnya 1001 

kali sehari



(Dian A.)

orang tua sebagai keterlambatan 

yang biasa dialami balita yang sudah 

bisa berjalan terlebih dulu. Tetapi 

saya sebagai ibunya, merasa bahwa 

ada kelainan, karena Bimo selalu 

nyenyak tidur meskipun suasana 

rumah ribut. Sehingga setelah 

diperiksakan, teinga kanan bimo 

mengalalimi profound hearing loss, 

sedang yang kiri moderate, yang 

menyebabkan pada saat tertentu dia 

dapat mendengar kami.

Mengikuti saran dokter kami 

segera memasangkan ABD, mulanya 

hanya untuk yang kiri, untuk 

m e m a k s i m a l k a n  k e m a m p u a n  

mendengarnya. Setelah terbiasa baru 

kami memasangkan untuk sebelah 

MENDENGAR ITU TIDAK MUDAH (Ebony)

B i m o  

b e r k e n a l a n  

dengan Aurica 

s e j a k  j u l i  

2007, setelah 

k a m i  

s e k e l u a r g a  

pindah dari 

B a n d u n g .  

Sebelumnya, 

Bimo sudah 

melalui terapi di RS Al Islam dan 

klinik rehabilitasi medis Setia 

Medika, Bandung, dengan terapis 

untuk autis setelah menggunakan alat 

bantu mendengar (ABD).

Berawal dari terlambat 

berbicaranya Bimo, dipercaya para 

kanan.

Tadinya kami kira dengan 

memakaikan ABD, mendengar bagi 

Bimo sudah bukan masalah lagi. Tetapi 

itu sebuah kesalahan besar! Karena 

sesudah 1 tahun pemakaian, dia hanya 

bisa menirukan suara-suara dengan 

pola yang sama, seperti detik jam dan 

dering telepon, sementara untuk 

berkata-kata hanya mama dan ba saja. 

Ternyata setelah diperiksa 

oleh dokter THT di Surabaya, ABD 

yang dipergunakan Bimo tidak 

disarankan untuk anak terutama 

untuk mendeteksi suara. Itu karena 

kami kurang menggali informasi 

seputar ABD. Apalagi sesudah 

mengikuti parents meeting yang 

Mungkinkah anak gangguan pendengaran........sambungan dari hal 1

verbal dalam kehidupan sehari-hari di rumah.

6. Mendorong anak untuk mampu  mengintegrasikan pendengaran dan komunikasi verbal sebagai bagian dari 

kehidupan, bukan sesuatu yang hanya dipakai pada kesempatan-kesempatan tertentu saja.

7. Menggunakan pola perkembangan mendengar, berbahasa, bebicara, kognisi dan bekomunikasi yang mengacu 

pada pola perkembangan natural.

8. Membimbing orang tua untuk mampu membantu anaknya memonitor suara bicaranya melalui pendengaran.

9. Melakukan pantauan diagnostik secara berkesinambungan dalam setiap sesi terapi untuk memonitor 

perkembangan dan untuk membuat program yang efektif bagi anak dan keluarga. 

10. Mendorong untuk bersekolah di sekolah umum dengan support yang tepat.

Dengan mengacu pada prinsip auditory-verbal di atas, maka anak yang mengalami gangguan pendengaran, 

seberat apapun derajatnya jika diintevensi secara dini dengan metode yang auditory-verbal yang terstruktur dan 

berkesinambungan, yang didukung oleh management audiologi yang tepat, dan disupport secara penuh oleh orang tua 

yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam keseharian anak, maka anak gangguan pendengaran akan mampu 

mengoptimalkan dirinya (bukan hanya sekedar menjadi pupuk bawang) di lingkungan sosial dan lingkungan sekolah 

umum. 

Hanya mereka-mereka yang memenuhi kriteria di atas sajalah yang mampu optimal. Pertanyaannya sekarang, 

lantas bagaimana dengan anak-anak yang terlambat di intervensi? Atau yang alat bantu dengarnya tidak tepat? Atau 

yang lain-lain yang tidak sesuai dengan prinsip di atas? Jawabannya adalah anak tetap akan mampu dioptimalkan sesuai 

dengan POTENSI yang dimilikinya. Yang penting dan yang paling mendasar adalah selalu buat target yang 

REALISTIS, yaitu yang benar-benar sesuai dengan potensi anak. Jangan terlalu tinggi karena akan sulit dicapai. 

Target yang terlalu tinggi tidak saja membebani anak, tapi juga membebani orang tua tanpa mampu mendapatkan hasil 

sesuai dengan harapan. Sebaliknya target yang terlalu rendah akan menyebabkan potensi anak tidak mampu 

dioptimalkan sepenuhnya.

Sukes adalah, anak mampu menunjukkan prestasinya sesuai dengan potensinya. Prestasi disini memiliki 

pengertian yang sangat luas. Bukan saja sekedar prestasi akademik, tapi juga prestasi sosial, prestasi di bidang seni, 

olahraga, dan lain-lain. Anak yang sukses bukan berarti ia selalu menduduki “rangking” di sekolahnya, tapi ia mampu 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jika ia berbakat matematika, maka ia mampu berprestasi di bidang 

matematika. Jika ia berbakat di bidang olahraga, maka ia akan berprestasi di olahraga tertentu yang menjadi 

bakatnya, jika ia berbakat melukis, maka ia akan mampu menghasilkan karya lukis yang indah, jika ia berbakat di bidang 

memimpin, maka ia akan mampu mengorganisir kegiatan yang dilakukan teman-temannya, dan lain-lain. Namun yang 

harus mampu ia lakukan, terlepas apakah bakatnya olahraga, matematika atau yang lain, ia harus mampu 

MENYESUAIKAN DIRI DAN MERASA NYAMAN di lingkungannya, dalam hal ini lingkungan sekolah.
Sinta

JIKA ANAK ANDA TIDAK MAU MEMAKAI ALAT BANTU DENGAR

Salah satu masalah yang 

dihadapi oleh orang tua yang memiliki 

anak dengan gangguan pendengaran 

yaitu anak tidak mau memakai alat 

bantu dengarnya. Seringkali orang tua 

berusaha memakaikan alat tersebut 

dan saat berhasil  sang anak 

melepasnya kembali. Mengapa? Dan 

lebih penting lagi apa yang bisa orang 

tua lakukan jika hal ini terus terjadi? 

Karena jika anak tidak memakai alat 

bantu dengarnya maka pelatihan AVT 

tidak akan bisa dilaksanakan.

Mari kita lihat lagi apa yang 

sebenarnya terjadi pada anak yang 

memakai alat bantu dengar. Saat alat 

berhasil dipasangkan ketelinga anak 

maka dunianya akan terisi dengan 

suara dan bunyi. Anak membutuhkan 

waktu untuk bisa beradaptasi dengan 

suara dan bunyi-bunyian tersebut. 

Anak membutuhkan waktu untuk bisa 

memahami suara atau bunyi yang ia 

dengar. Seringkali pada awalnya anak 

merasa tidak nyaman mendengar 

suara-suara tersebut.

Jika anak melepas alat bantu 

dengarnya maka pasangkanlah 

kembali. Jika anak melepas alat bantu 

dengarnya 1000 kali sehari maka kita 

harus memasangnya 1001 kali sehari. 

Jangan menunjukkan kemarahan, 

jangan menunjukkan frustasi, jangan 

mengomel. Yang perlu anda lakukan 

hanyalah adalah memasangnya 

kembali. 

Menurut saya, jika anak terus 

menerus melepas alatnya, saya akan 

memberi waktu 5-10 menit untuk 

istirahat sebelum memakaikannya 

kembali. Tapi ingat, jika anak 

mendapatkan keuntungan dari 

memakai alat bantu dengar maka 

mereka wajib memakai alat bantu 

dengarnya sepanjang hari.

Banyak orang tua yang 

menyarankan untuk mengalihkan 

perhatian anak dengan memberikan 

sesuatu yang menyibukkan tangan 

mereka untuk beberapa menit setelah 

pemakaian alat bantu dengar. Salah 

satu orang tua menulis bahwa ia 

meletakkan anaknya di ayunan dan 

mengayun anaknya ketika bicara 

dengan sang anak. Ada juga yang 

menyarankan untuk menyiapkan 

beberapa set mainan yang disukai 

oleh anak dan digunakan hanya jika 

anak mau memakai alat bantu 

dengarnya. Jika anak melepas alat 

bantu dengarnya maka mainan 

tersebut diambil kembali dan saat 

anak memakai kembali alat bantu 

dengarnya maka mainan tersebut 

diberikan kembali.

Beberapa hal yang harus 

diperhatikan jika anak anda  tidak 

mau memakainya atau tetap 

memakainya tapi volumenya dipindah-

pindahkan:

1. Apakah alat bantu dengarnya 

s u d a h  s e s u a i  d e n g a n  

kebutuhan anak?

2. Apakah earmoldnya sudah 

sesuai? Alat bantu dengar 

terbaik di dunia pun tidak 

akan dapat membantu jika 

earmoldnya tidak sesuai.

3. Apakah anak anda mengalami 

infeksi telinga? Ini bisa 

sangat menyakitkan untuk 

anak yang memakai alat bantu 

dengarnya. 

4. Apakah anak anda mempunyai 

kotoran yang mengeras di 

liang telinganya? Kotoran 

y a n g  m e n g e r a s  b i s a  

m e n y e b a b k a n  

ketidaknyamanan untuk 

m e m a k a i  a l a t  b a n t u  

dengarnya. 

5. Apakah anak anda merasa 

a l a t  bantu  dengarnya  

membuat mereka terlihat 

berbeda dan mereka ingin 

terlihat seperti orang lain 

pada umumnya. 

6. Apakah anak anda mempunyai 

liang telinga?

7. Apakah hal ini terjadi hanya 

jika anak berada di mobil? 

Mungkin jika anak sedang di 

mobil ia merasa tidak nyaman 

dengan suara bising lalu 

lintas. 

8. Mungkin anak tidak mau pakai 

alat bantu dengar karena ia 

merasa tidak nyaman dengan 

u k u r a n  e a r h o o k n y a .  

Pakaikanlah ukuran earhook 

yang sesuai dengan ukuran 

telinga anak.

9. Perhatikan juga volume dari 

alat bantu dengar, apakah 

terlalu keras? untuk anak 

yang baru mau menggunakan 

alat bantu dengar.

10. Perhatikan kondisi emosi dan  

kesehatan anak, apakah anak 

sedang marah? sedang sedih? 

sedang sakit?. Karena ini 

dapat mempengaruhi rasa 

nyaman ia untuk memakai alat.

Buat anak merasa senang saat 

akan dan selama menggunakan alat 

bantu dengar, dapat dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain; 

dengan mainan kesukaan atau yang 

lainnya. 

J i k a  a n a k  m u l a i  m a u  

menggunakan alat bantu dengarnya 

meski baru 10 menit kemudian dilepas, 

kita harus memakaikannya lagi dan 

lagi, serta mengenalkan berbagai 

macam suara-suara atau bunyi-

bunyian dengan tujuan agar anak 

merasa senang mendengar, seperti 

bunyi bel, bunyi alat musik, bunyi 

binatang, bunyi ketukan pintu, bunyi 

telephone dan sebagainya.

Dengan pemakain alat bantu 

dengar yang tepat dan kondisi telinga 

yang sehat, maka diharapkan anak-

anak merasa nyaman menggunakan 

alat bantu dengarnya.

Dan jangan pernah bosan 

m e m b i a s a k a n  a n a k  u n t u k  

menggunakan alat bantu dengar, 

setelah ia terbiasa maka kewajiban 

orang tua untuk mengajarinya 

mendengar tentu saja dengan 

dukungan keluarga.

J i k a  a n a k  m u l a i  m a u  

menggunakan alat bantu dengar kita 

juga harus memberinya pujian atau 

hadiah sebagai reward untuknya. 

Tentunya agar anak merasa senang 


