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Abstrak —Pemahaman dan peneriman seluruh civitas 
akademika di Perguruan Tinggi (PT) pada mahasiswa 

penyandang disabilitas harus disamakan persepsi dan 
mindsetnya, sehingga lingkungan yang bersahabat, 

penerimaan dan situasi kondusif dapat membantu 
kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa yang 
berkebutuhan khusus. Dengan situasi kondusif yang 

bisa diciptakan diharapkan dapat mengembangkan 
potensi dan kepercayaan diri mereka secara optimal 

sesuai ketentuan perserikatan bangsa-bangsa (PBB), 
Undang-Undang dan Keputusan pemerintah. 

Berbagai kondisi dan keterbatasan yang dimiliki 
mahasiswa pihak pengelola dan pimpinan kampus 

hendaknya memfasilitasi dan membuat kebijakan 
yang membantu terselenggaranya proses perkuliahan 

bagi mereka yang membutuhkan, khususnya 
mahasiswa penyandang disabilitas. Dalam 

memberikan layanan pendidikan bagi mahasiswa 
disabilitas adalah upaya untuk menciptakan situasi 

dan kondisi lingkungan kampus serta layanan yang 
memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat 

mengikuti kegiatan pendidikan di perguruan tinggi 
secara mudah, aman, efisien dan efektif.  

Kata Kunci — Penyandang Disabilitas, Perguruan 

Tinggi. 

 

A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Mengingat pentingnya masalah ini, materi 
bersangkutan telah dibahas dan didiskusikan di kopertis 
wilayah X dan berjalan sangat baik dan menarik. Materi 
tentang penyandang disabilitas dan penanganan serta 

pelayanan di perguruan tinggi sudah pula diterapkan di 
sebagian besar perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 
Meskipun terbilang baru untuk penerapannya namun 

wacaya ini telah mulai disosialisasikan. 
Disabilitas merupakan suatu kondisi yang 

menggambarkan adanya disfungsi yang secara objektif 

dapat diukur atau dilihat yang disebabkan karena adanya 
kelainan atau kehilangan bagian tubuh atau organ 
seseorang (Hallahan & Kauffman, 2006). 

di dunia berdasarkan data World Health 
Organization (WHO) pada tahun 2011, terdapat satu 
milyar orang yang mengalami disabilitas di seluruh dunia. 

Di Indonesia Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik 
(BPS) tahun 2012 ditemukan hasil bahwa jumlah 

penyandang disabilitas ada sebanyak 6.008.661 orang.  

1. PARADIGMA MENGENAI DISABILITAS  
Kesalah pahaman dalam menilai keberadaan individu 

yang menyandang disabilitas tergambar dalam hal-hal 
sebagai berikut maka perlu diperhatikan:  

 
Individu disabilitas sering dianggap sebagai obyek belas 
kasihan.  

 

• Menempatkan individu disabilitas sebagai 
individu yang memiliki pengecualian dan 
terpisah dari partisipasi masyarakat. Disabilitas 
dipandang sebagai suatu masalah kesehatan, 
yang mana individu disabilitas dianggap sebagai 

orang yang sakit dan harus disembuhkan.  

• Individu disabilitas mempunyai hak hidup yang 
sama dan berharga seperti individu lainnya. 

• Pengertian disabilitas berdasarkan perspektif 
sosial: Kondisi dimana hambatan dalam 
masyarakat dan/atau sosial yang mencegah 
individu yang memiliki hambatan untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat 
seperti atau sama dengan individu lain pada 
umumnya (UNICEF, 2007).  

• Majelis Umum PBB pada Konvensi Hak 
Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan 

pada 13 Desember 2006 Hak memperoleh 
Pendidikan. 

• Individu disabilitas berhak memperoleh akses 
pendidikan dasar dan menengah dan 
berkesempatan untuk mendapatkan akses 

belajar seumur hidup dalam UNICEF 2007. 

• Pendidikan Inklusi:Pendidikan yang memberi 
kesempatan bagi semua siswa yang memiliki 
keterbatasan untuk bersekolah dan mengikuti 
pendidikan dengan siswa pada umumnya secara 

penuh, dan pendidik bertanggungjawab untuk 
memberikan pelayanan terhadap siswa yang 
memiliki keterbatasan tersebut (Hallahan & 

Kauffman, 2006).  

• Majelis Umum PBB pada Konvensi Hak 
Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan 
pada 13 Desember 2006  

 
 

 

2. PELAYANAN PENDIDIKAN DISABILITAS DI 

PERGURUAN TINGGI  
 

Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas Pasal Penyandang disabilitas 

memiliki hak:  
a. hidup; 
b. bebas dari stigma; 

c. privasi; 
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d. keadilan dan perlindungan hukum; 

e. pendidikan; 
f.  pekerjaan, kewirausahaan,dan koperasi; 
g. kesehatan; 

h. politik; 
i. keagamaan;  

Penyandang disabilitas (persons with disabilities) adalah 
mereka yang mengalami gangguan/hambatan dalam 
melaksanakan aktivitas tertentu sehingga mereka 

membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan 
atau teknik-teknik alternatif supaya mereka dapat 
belajar dan/atau berpartisipasi secara penuh dan efektif 

dalam kehidupan bermasyarakat. 
 
Penyandang Disabilitas diantaranya: 

• Tunanetra  

• Tunarungu  

• Tunagrahita  
• Tunadaksa  

• TunalarasGangguan komunikasi  

• Kesulitan belajar khusus  

• Autis  
• ADHD 
• Hambatan majemuk  

Adapun istilah lainnya adalah: 

• Hambatan penglihatan (Tunanetra) 
• Hambatan pendengaran (tunarungu) 

• Hambatan fisik (tunadaksa) 

• Kesulitan belajar (learning disability) 
• Gangguan emosi dan tingkah laku(tuna laras)  

• Gangguan perhatian (ADD/ADHD) 

• Autism Syndrome Disorder (ASD)  
• Cerdas istimewa & bakat istimewa (gifted & 

talented)Lamban belajar (Slow learner) 

• Disabilitas intelektual (tunagrahita) 
• Disabilitas ganda (tunaganda). 

Dengan adanya keterbatasan ini maka dibutuhkan 
layanan pendidikan di perguruan tinggi. Layanan 
pendidikan bagi mahasiswa disabilitas adalah upaya 

untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan 
kampus serta layanan yang memungkinkan mahasiswa 
disabilitas dapat mengikuti kegiatan pendidikan di 

perguruan tinggi secara mudah, aman, efisien dan 
efektif.Untuk itu dibutuhkan sebuah panduan, Supaya 
ada panduan yang standar bagi perguruan tinggi sebagai 

petunjuk dalam menyediakan lingkungan dan layanan 
pendidikan bagi mahasiswa disabilitas sehingga 
mahasiswa disabilitas dapat belajar dan mencapai 

prestasi akademik yang optimal.  
Adapun landasan hukumnya tertuang dalam: 

• Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 
(Declaration of Human Rights) 

• Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the 
rights of the Child)  

• Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk 
Semua (Education for All) - Jomtien, Thailand, 
1990. 

•  Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: 
Peraturan Standar tentang Persamaan 
Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas 

(Standard Rules on Equalization of Opportunities 
for Persons with Disabilities).   

• Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 
1994 

• Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas 
(Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 

Desember 2006)  

• Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), 
khususnya pasal 31 ayat (1) : “setiap warga 
negara  berhak mendapat pendidikan “, dan 
ayat (2) : “setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar  dan pemerintah wajib 
membiayainya”.  

• Undang-undang No: 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia  

• Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang  
Penyandang Cacat  

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

• Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

• Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang 
Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang 
Disabilitas. Undang-undang nomor 12 tahun 
2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

• Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas.  

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
(Permendiknas) nomor 70 tahun 2009, tentang 
Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang 
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi 

Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 

3. CONTOH SUKSES ANAK DISABILITAS 

 

• Didi Tarsidi adalah seorang tunanetra (buta 

total). Gelar sarjananya diperoleh dari Jurusan 

Bahasa dan Sastra Inggris IKIP Bandung pada 

tahun 1979, dan gelar magister dan doktornya 

diperoleh dalam bidang bimbingan dan 

konseling dari Universitas Pendidikan 

Indonesia.  

• Jini seorang penyandang tunanetra total, 

menyelesaikan pendidikan S1 Bahasa Inggris, 

dan S2 Teknologi Pendidikan di Universitas 

Negeri Malang. Sehari-hari bekerja sebagai 

guru di SLB Negeri Pembina Malang.  

• Saharudin Daming adalah salah seorang 
tunanetra yang berhasil menamatkan 

pendidikan hukum hingga meraih gelar doktor 
Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin, 
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Makasar. Dia berpraktek sebagai pengacara 

dan merupakan anggota Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-
2012 

• Juniati Efendi, seorang tunarungu (hard of 
hearing) menempuh studi kedokteran gigi di 

Universitas Prof. DR. Moestopo, Jakarta. Saat 
ini sudah lebih dari 30 tahun praktek sebagai 
seorang dokter gigi di sebuah rumah sakit 
swasta di Jakarta.  

• Rachmita Harahap, seorang tunarungu yang 
menempuh studi S1 Arsitektur di Universitas 

Mercu Buana dan S2 Desain Interior di ITB. 
Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di 
Universitas Mercu Buana, Jakarta.  

• Audi Zarkasyi adalah seorang laki-laki yang 
terlahir tunarungu dengan kategori profound 

hearing impairment. Pendidikan terakhirnya 
adalah S1 Hortikultura di Fakultas Pertanian 
Universitas Padjadjaran, Bandung. Saat ini 

bekerja sebagai pengusaha yang 
mempekerjakan 27 orang karyawan.,  

• Cucu Saidah adalah seorang pengguna kursi 
roda alumnus Jurusan Pendidikan Luar Biasa 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 

Bandung. Kini dia adalah seorang konsultan 
untuk isu-isu disabilitas pada Bank Dunia di 
Jakarta.  

• Oki Aminawa (penyandang cerebral palsy) 
menyelesaikan studi S1 dan S2 PLB FIP 

Universitas Pendidikan Indonesia, dan bekerja 
sebagai guru di Sekolah Khusus Negeri 
Pelalawan, Riau.  

• Wening Dyah Arini, seorang penyandang 
tunadaksa pemakai ‘kruk’, kedua kakinya tidak 

berfungsi sejak usia 4,5 tahun, dapat 
menyelesaikan studi S1 di Jurusan PLB FKIP 
UNS tahun 1984, menyelesaikan S2 di Prodi 

Teknologi Pendidikan Universitas Negeri 
Malang tahun 2011, dan saat ini sedang menulis 
Disertasi untuk program doktor Teknologi 

Pendidikan di Universitas Negeri Malang. 
Sehari-hari bekerja sebagai guru di SLB Negeri 
Pembina Malang. 

 

sekitar 90% penyandang disabilitas di negara-negara 
utara belajar di sekolah inklusi, di Indonesiasekitar 90% 
penyandang disabilitas belajar di sekolah khusus 

(ekslusif) di slb, dengan kurikulum khusus. 
dampaknya apa? akses pendidikan tinggi bagi disabilitas 
terbatasi oleh sistem yang ada.perlu dibuat sistem agar 

pt lebih terbuka dan ramah terhadap disabilitas 
karenaPendidikan tinggi sebagai faktor penentu 
memperoleh pekerjaan, karir dan kualitas hidup. 

 
B. PEMBAHASAN 
 

Pendidikan inklusif  : sebuah pendekatan untuk mencari 
cara bagaimana mengubah sistem pendidikan guna 

menghilangkan hambatan yang menghalangi siswa untuk 

terlibat secara penuh dalam pendidikan. Hambatan 
tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang suku, 
jender, status sosial, kemiskinan, kecacatan, dan lain-lain...... 

(UNESCO, 2009) 
Landasan filosofi: 

Bhinneka Tunggal Ika – “Berbeda-beda Tetap 
Satu” 

Pancasila--- mewujudkan manusia yang adil dan 
beradab serta keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia  

Landasan Sosial: 

Kebutuhan masyarakat pada pendidikan yang 
berkualitas, pendidikan yang dapat menjangkau 
dan melayani semua anggota masyarakat dan 

kepastian semua anggota masyarakat 
mendapatkan pendidikan yang berkualitas . 
Pertanyaan berikut muncul, 

Apakah di perguruan tinggi sudah ramah lingkungan 

untuk disabilitas? 
Jika BELUM karakteristiknya sebagai berikut: 

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru belum 

terprogram 
2. Fasilitas Kampus yang belum aksesibel  
3. Kesadaran warga kampus terhadap disabilitas 

belum ada 
4. Belum ada Unit Layanan Disabilitas  

Adapun yang sudah melaksanakannya  sebagai berikut: 
 

1. Ada beberapa PT yang membuka akses khusus 
bagi disabilitas  

2. Ada 152 PT yang punya mahasiswa disabilitas 
dengan jumlah 392 mahasiswa disabiitas  

3. Ada beberapa PT yang lingkungannya aksesibel 
bagi Disabilitas. 

4. Ada beberapa PT yang punya Pusat Studi dan 

Layanan Disabilitas  

Adapun cara atau panduan untuk mahasiswa baru adalah 
sebagai berikut: 

• Dalam pengumuman penerimaan calon 
mahasiswa, setiap Perguruan tinggi perlu 
mencantumkan secara eksplisit dan tegas 

bahwa penyandang disabilitas memiliki 
kesempatan yang sama untuk mendaftar dan 
mengikuti proses seleksi penerimaan 

mahasiswa baru.  

• Soal ujian harus disediakan dalam format yang 
aksesibel untuk calon mahasiswa disabilitas.  

• Dimungkinkan disediakan petugas pembaca 
soal 

• Diberi waktu tambahan sekitar 30% - 40% dari 
yang normal 

• Disediakan tempat yang mudah diakses (misal 
di lantai dasar) 

• Bisa diberikan tambahan tes khusus wawancara 

Untuk Aksesibilitas diperguruan Tinggi  
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• Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum, Nomor 30/PRT/M/2006, setiap 
penyeleggara layanan publik wajib menyediakan 

sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan 
penyandang disabilitas.  

• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 
tentang Pendidikan Khusus dan Layanan 

Khusus di Perguruan Tinggi, antara lain 
ditegaskan bahwa PT menyediakan sarana dan 
prasarana yang sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa disabilitas. 

• Perlu disediakan Guiding Block. Guiding block 
adalah jalur/garis pemandu yang 
memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke 
arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya 
berupa bagian permukaan jalan/lantai yang 

warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar) 
selebar kira-kira 20 cm.  

• Kampus perlu menyediakan Jembatan 
penghubung ruang kampus bagi pengguna kursi 
roda.  Seperti gambar dibawah ini  

 

Gambar 1. Contoh jembatan penghubung ruang kampus 

bagi pengguna kursi roda (Tim Pendidikan Khusus 

Belmawa Dikti, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kampus perlu menyediakan jalur jalan untuk 
pengguna kursi roda.  Seperti gambar dibawah 
ini  

 

 
Gambar 2. Contoh jalur jalan untuk pengguna kursi roda 

(Tim Pendidikan Khusus Belmawa Dikti, 2018) 

• Kampus perlu menyediakan fasilitas jalan 
menuju kampus bagi pengguna kursi roda. 

Seperti gambar dibawah ini  

 

 
Gambar 3. Contoh fasitas jalan menuju kampus bagi pengguna kursi 

roda 

  (Tim Pendidikan Khusus Belmawa Dikti, 2018) 

 

• Kampus perlu menyediakan toilet khusus yang 
bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang 
dirancang dengan mempertimbangkan gerak 
kursi roda di dalam ruangan toilet.  Seperti 
gambar dibawah ini  

 

 
Gambar 4. Contoh toilet untuk penyandang disabilitas (Tim 

Pendidikan Khusus Belmawa Dikti, 2018) 

 

• Harus disediakan peta atau denah kampus yang 
timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa 
tunanetra untuk mengorientasi lingkungan 

kampus secara mudah dan baik. 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE- 8 

5 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah(APPPTM) 

ISBN: 978-602-50710-9-6 

 

• Jalur penyeberangan dengan tombol lampu 
yang bersuara (pelican crossing) 

• Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel 
bagi disabilitas. 

• Bus kampus disediakan kursi khusus untuk 
disabilitas. 

• Tempat halte bus kampus disediakan fasilitas 
yang aksesibel bagi disabilitas 

• Setiap gedung menyediakan tempat parkir 
khusus bertanda disabilitas 
Sarana/ Alat/ Fasilitas Pembelajarannya adalah 

sebagai berikut: 

• Perpustakaan perlu memiliki disability corner. 
• Disability corner menyediakan peralatan dengan 

teknologi asistif dan buku-buku yang dapat 

diakses oleh mahasiswa disabilitas  
Layanana Administrasi sebagai berikut: 

• Perguruan tinggi perlu menyediakan system 
layanan   administrasi secara online (online 
system), agar mudah diakses oleh mahasiswa 

penyandang disabilitas termasuk tunanetra 

• Jika sistem administrasi belum online, maka 
perlu disediakan petugas khusus untuk 

mengawal agar semua informasi bisa 

tersampaikan dengan baik.  

• Petugas administrasi harus memiliki 
kepeduliaan terhadap disabilitas dalam 
pelayanan administrasi akademik. 

 

Layanan Kegiatan Kemahasiswaannya sebagai berikut: 
Layanan kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa 
disabilitas ditujukan untuk mengembangkan bakat, 

minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.  

• Setiap PT menyediakan informasi dan 
sosialisasi yang cukup kepada mahasiswa 
disabilitas tentang program-program 
kemahasiswaan yang ditawarkan dan dapat 

dipilih mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 
tersebut 

Untuk kelembagaannya perlu diperhatikan: 

• perguruan tinggi perlu membentuk Unit 
Layanan Disabilitas(ULD) atau disability office 
atau disability center yang ditugasi untuk 

merencanakan, mengkordinasikan, 
mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan 
pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas. 

• Model kelembagaan: 

• Berinduk atau berafiliasi ke fakultas 
tertentu. 

• Berada langsung di bawah rektorat 
atau lembaga tertentu ditingkat 
universitas.  

 
 
 

Untuk menangani keterbatasan anak disabilitas ada 
beberapa prinsip belajar yang dapat diterapkan 
diantaranya adalah: 

1. Prinsip Kekongkritan 

Penyampaian secara verbal  tanpa objek riil, 

dapat menimbulkan peserta didik  tunanetra 
menjadikan pemahaman secara verbalistik.  
 

2. Prinsip Pengalaman Menyatu 
Peserta didik  tunanetra tidak mengerti 
hubungan–hubungan kecuali jika guru 
menyajikannya tanpa penerapan yang nyata. 

 
3. Belajar sambil melakukan 

Prinsip ini menuntut guru agar dalam proses 

pembelajaran tidak hanya bersifat informatif 
akan tetapi semaksimal mungkin anak diajak ke 
dalam situasi nyata. 

 
4. Prinsip Konversi 

Guru harus mengkonversi fenomenadan fakta 

yang muncul ke dalam  
bentuk narasi, taktual, bau, kinestesi agar dapat 
dipahami sebagai suatu persepsi yang utuh.  

 
5. Prinsip Individualitas 

Peserta didik  tunanetra memiliki karagaman 

berdasarkan derajad ketunanetraan, saat 
ketunanetraan, fakto fisik, psikologis. Peserta 
didik tunanetra memerlukan perlakuan 

individual.  

Penyandang disabilitas yang umumnya ada di Perguruan 
Tinggi adalah sebagai berikut: 
 

1. Autisme 

Khusus untuk mahasiswa penyandang 

autismetidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi 
mahasiswa autis dalam pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes, 

mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat 
tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman 
untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan 

dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman 
dosen terhadap mahasiswa autis jika dijumpai hal yang 
demikian. 
 

 

2. Ketunarunguan  

Ketunarunguan adalah Keadaan kehilangan pendengaran 
meliputi seluruh gradasi/tingkatan baik ringan, sedang, 

berat dan sangat berat, yang akan mengakibatkan pada 
gangguan komunikasi dan bahasa. Keadaan ini walaupun 
telah diberikan alat bantu mendengar tetap memerlukan 

pelayanan pendidikan khusus. Ketunarunguan 
digolongkan ke dalam kurang dengar dan tuli.  
 
 

Klasifikasi ketunarunguan berdasarkan tingkat 
kerusakan/kehilangan kemampuan mendengar adalah 
sebagai berikut :  

• Sangat Ringan 27 - 40 dB 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE- 8 

6 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah(APPPTM) 

ISBN: 978-602-50710-9-6 

 

• Ringan 41 - 55 dB  

• Sedang 56 - 70 dB  
• Berat 71 - 90 dB 
• Ekstrim 91 dB ke atas 

 
Menurut Arthur Boothroyd masalah yang ditimbulkan 
akibat ketunarunguan adalah emosi, sosial, masyarakat 
dan orang tua, vokasional dan pendidikan. 

 
Identifikasi sederhana memampuan mendengar dengan 
cara mengaduk gelas dengan dengan sendok di dekat 

keberadaan bayi, jika dia menoleh berarti tidak ada 
masalah tapi jika dia tidak merespon bearti ada gangguan 
pada pendengarannya. 

analisis permasalahan anak tunarungu sebagai landasan 
pemberian layanan khusus :  

• Akibat ketunarunguannya anak tunarungu (atr) 
tidak   mengalami masa pemerolehan bahasa.  

• Akibat berikutnya (atr) tidak dapat 
berkembang bahasanya. Akibat miskin bahasa 
atr mengalami masalah dalam komunikasi dan 

belajarnya/ pendidikannya, Akibatnya atr 
tertinggal dalam segala aspek kehidupan.  

Bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang 

timbul akibat ketunarunguan yaitu :  
1. Dengan memberikan keterampilan 

berkomunikasi dan berbahasa 

2. Kata Ludwig Wetgenstein Batas bahasaku 
adalah batas duniaku 

3. Berikan anak tunarungu kemampuan 

berbahasa dan berkomunikasi yang cukup agar 

dunia mereka menjadi lebih luas.  

 

3. Tuna Netra 

Pengertian Tuna Netra 

• Dikatakan tunanetra bila anak penglihatannya 
tidak dapat dimanfaatkan dalam proses 

pendidikan, sekalipun tealh dikoreksi dengan 
kacamata/ optik, sehingga mereka memerlukan  
pelayanan pendidikan khusus.  

• Anak yang memiliki kerusakan fungsi 
penglihatan tetapi setelah dikoreksi dengan 

kacamata tidak memerlukan pelayanan 
pendidikan khusus, maka anak tersebut tidak 
dapat disebut sebagai tunanetra   

Klasifikasi  Anak Tunanetra  
1. buta  
2. kurang lihat (low vision).   

 Bila diukur dengan kartu  Snellen anak 
diklasifikasikan  tunanetra bila : 

 ketajaman penglihatannya kurang dari 20/200; 
 ketajaman penglihatannya lebih dari 20/200 

tetapi luas lapangan penglihatannya 
membentuk sudut kurang dari 20o ; 

 anak kurang lihat   terdiri dari yang memiliki 

persepsi benda-benda dengan ukuran besar (1 
dm3 atau lebih), anak yang memiliki  persepsi 
benda-benda dengan ukuran sedang (antara 2 

cm3  dan 1 dm3),  anak yang memiliki persepsi 

benda-benda ukuran kecil (2 cm3 atau lebih 

kecil). 
 
Kognitif Anak Gangguan Penglihatan: 

 Pada tahap preoperasinal  kesulitan dalam 
mengklasifikasikan objek-objek atas dasar satu 
ciri yang mencolok atau kreteria tertentu.  

 Mengklasifikasikan deng indra non visual 

 tahap operasional formal  verbalism 
 
IQ anak tunanetra menurut Levingston rata-rata 98,6 

sedangkan Kirley 12,5% IQ kurang 80 dan 37,5% IQ di 
atas 120, hanya 50% IQ antara 80-120.  
 

Perkembangan Sosial Tunanetra 
1. Terbatas memperoleh aneka ragam 

pengalaman  

2. Terbatas dalam hal Bersosialisasi 
3. Terhambat dalam hal orientasi dan gerak. 
4. Sifat curiga  dan ragu-ragu karena minimnya 

orientasi dengan lingkungan  
5. Mudah tersinggung karena banyaknya 

pengalaman yang tidak menyenangkan  

6. Ketergantungan karena keterbatasan 
mobilitas.  
 

Emosi Anak Tuna Netra 
1. Mengalami hambatan dalam  memenuhi 

tuntutan sosial.  

2. Anak tunanetra mengalami hambatan dalam 
proses identifikasi dan imitasi gejala sosial,  
Terbatas dalam mengikuti pola dan bentuk 
permainan yang ada di masyarakat sebagai 

wahana penyerapan norma dan sosialisasi. 
 
Solusi :  

Tabel 1. Solusi Penyandang Disabilitas pada Tuna Netra 

HAMBATAN 

DAPAT DISIASATI 

LowTech Medium Tech HighTech 

Keanekaragaman 

Pengalaman 
Dibacakan 

Buku Braille 

Kaset 

Ebook 

Komputer 

Bicara Daisy 

Mobilitas 

Guide  Dog 

Pendamping 

Awas 

Tongkat Putih 

Tongkat dg 

Detector 

(Laser can) 

Sosialisasi 
Organisasi  

Face To Face 
Radio 

HP bicara 

Internet 

Kebi 

(Sumber : Subagya, 2018) 

 

C. Penutup 

 

Pendidikan tinggi sebagai faktor penentu 

memperoleh pekerjaan, karir dan kualitas hidup, hak 
tersebut bukan hanya milik mahasiswa yang normal saja. 
Ditengah masyarakat terdapat banyak individu yang 

butuh perhatian khusus yaitu mereka yang menyandang 
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disabilitas. Pada Era ini perhatian dan perlakuan pada 

setiap Individu telah diatur dalam perundang undangan 
sehingga pemerataan, fasilitas harus bersifat adil. 
Perbedaan tersebut secara umum dapat dilihat secara 

langsung. Adapun kecenderungan mahasiswa 
penyandang disabilitas bercirikan: 
 

Mahasiswa dengan kesulitan belajar spesifik 

pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk 
beberapa matakuliah tetapi agak lemah dalam 
matakuliah tertentu. Disebut spesifik karena tiap 

mahasiswa satu dengan yang lain berbeda lokasi 
kesulitan yang dialami.Dosen perlu memahami kondisi 
ini sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat. 

Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, mungkin 
dosen dapat mengganti dengan tes wawancara, tes 
perbuatan dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi 

mahasiswa. 
 

Selanjutnya perlu pula diperhatikan standart 

pelayanan bagi penyandang disabilitas baik secara 
kurikulum, sarana dan prasarana yang telah diungkapkan 
pada bagian pembahasan, di bawah ini terdapat petunjuk 

gambar  sebagai acuan Perguruan Tinggi dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran di Kampus masing-
masing. 
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