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KATA PENGANTAR

Awal dari segalanya, puji syukur kami panjatkan ke hadapan 
Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat-Nya sehingga buku 
referensi kecil ini bisa sampai ke tangan para pembaca. Ucapan 
terima kasih pun disampaiakan kepada Direktorat Kajian dan 
Pengabdian Masyarakat; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; 
Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah 
berkenan membiayai penerbitan ini. Semoga buku ini bermanfaat 
untuk meningkatkan kapasitas literasi peserta didik, khususnya 
pada Sekolah Luar Biasa. 

Keterampilan berliterasi menjadi keniscayaan pada era digital 
ini. Pada era digital ini,  informasi sangat bertebaran di dunia virtual. 
Hanya masyarakat literat yang akan dapat memanfaatkan informasi 
tersebut untuk peningkatan kehidupannya. Sayangnya, berbagai 
hasil suvei menunjukkan bahwa keterampilan berliterasi pelajar 
Indonesia masih tergolong sangat rendah. Atas fakta empirik tersebut 
pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
mencanangkan program gerakan literasi nasional sebagai bagian 
integeral dari gerakan literasi nasional. Sebagai program nasional, 
gerakan literasi sekolah wajib dilaksanakan pada semua jenis dan 
jenjang pendidikan; tidak terkecuali pada SLB.

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan salah satu jenis 
dan jenjang pendikan formal yang secara spesifik memberikan 
pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebagai layanan 
pendidikan khusus, SLB dipandang perlu menyediakan bahan dan 
sarana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik unik peserta 
didiknya, termasuk sarana dan bahan literasinya. Khusus untuk 
mendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SLB, diperlukan 
pemetaan kebutuhan teks literasi yang sesuai keunikan peserta 
didik di SLB. Untuk mewujudkan tujuan itulah buku ini diterbitkan. 
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Selanjutnya, hasil kajian dasar ini dipandang perlu ditindaklanjuti 
dengan kajian terapan untuk menghasil model/prototipe teks yang 
sesuai kebutuhan peserta didik SLB. Lebih lanjut hasil kajian terapan 
perlu pula ditindaklanjuti dengan riset pengembangan sehingga 
tersedia teks literasi untuk peserta didik SLB secara massal.

Akhirnya, kami menyadari bahwa buku referensi ini masih 
sangat jauh dari sempurna. Untuk penyempurnaannya, kritik dan 
saran konstruktif sangat diharapkan dari pembaca yang terhormat. 
Semoiga kebaikan datang dari semua penjuru.

      
Denpasar,  November 2022.
Penulis,

      
Nengah Arnawa
 Anak Agung Gde Alit Geria
 I Gusti Lanang Rai Arsana



v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................... iii
Daftar Isi ................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1

BAB II MEMAHAMI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN 
LITERASI ..................................................................

9

2.1 Hakikat Anak Berkebutuhan Khusus .................. 9
2.2 Hakikat Literasi .................................................. 13

BAB III KEBUTUHAN TEKS LITERASI PESERTA DIDIK
TUNANETRA ............................................................ 21
3.1 Ketunanetraan ................................................... 21
3.2 Pelaksanaan GLS pada Kelompok Peserta didik  

Tunanetra ......................................................... 27
3.3 Kecepatan Efektif Membaca Peserta Didik     
      Tunanetra .......................................................... 34
3.4 Kebutuah Teks Literasi Peserta Didik Tunanetra 37
3.5 Penutup ............................................................. 44

BAB IV KEBUTUHAN TEKS LITERASI PESERTA DIDIK
TUNARUNGU ........................................................... 49
4.1 Ketunarunguan  ................................................ 49
4.2 Hambatan Bahasa dan Literasi Anak Tunarungu 51
4.3 Kecepatan Efektif Memabaca Anak Tunarungu... 56
4.4 Karakteristik Bahasa dan Kebutuhan Teks Liter-
asi Anak Tunarungu ................................................. 61
4.5  Penutup ............................................................ 67



vi

BAB V KEBUTUHAN TEKS LITERASI PESERTA DIDIK TUNA-
GRAHITA .................................................................. 69
5.1 Ketunagrahitaan ................................................ 69
5.2 Karakteristik Bahasa Indonesia Anak Tunagra-

hita ..................................................................... 75
5.3 Kecepatan Efektif Membaca Anak Tunagrahita . 82
5.4 Kebutuhan Teks Literasi Anak Tunagrahita ........ 83
5.5 Penutup ............................................................. 85

BAB VI SASARAN DAN CAPAIAN .......................................... 87

DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 93
INDEKS .................................................................................. 102
TENTANG PENULIS ................................................................ 104



1

BAB I 
PENDAHULUAN

Salah satu agenda penting, yang menjadi prioritas pem
bangunan nasional adalah peningkatan kualitas dan 
daya saing bangsa. Capaian pembangunan tersebut di-

yakini berkontribusi pada peningkatan sektor lainnya, misal-
nya, kemandirian ekonomi, kesehatan, dan pertahanan na-
sio nal. Untuk mewujudkan capaian itu, pemerintah menca-
nang  kan berbagai program. Salah satu diantaranya adalah 
pro  gram pendidikan, kebudayaan, dan penguatan karakter 
bangsa.                                                                                                                                                                                               

Sebagai program prioritas, pendidikan merupakan 
tiang penyangga utama dalam pembangunan sumber daya 
manusia; yang diarahkan pada peningktatan kualitas hidup, 
produktivitas dan daya saing. Untuk mewujudkan tujuan 
tersebut perlu diupayakan revolusi karakter bangsa yang 
memperteguh kebhinekaan dan restorasi sosial secara terus-
menerus dan berkelanjutan (Kemendikbud, 2017). Upaya ini 
akan semakin efektif apabila setiap warga negara memiliki 
keterampilan membelajarkan dirinya sendiri yang berlangsung 
seumur hidupnya. Selanjutnya, pembelajaran diri sendiri dapat 
dilakukan apabila setiap warga negara memiliki keterampilan 
berliterasi. Oleh karena itu, literasi merupakan bagian integeral 
dari program pendidikan nasional, yang berlangsung pada 
tripusat pendidikan, yakni: keluarga, sekolah, dan masyarakat.  
Relasi keduanya dieksplisitkan melalui program gerakan literasi 
nasional (GLN), yang diturunkan menjadi gerakan literasi 
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keluarga (GLK), gerakan lieterasi sekolah (GLS), dan gerakan 
literasi masyarakat (GLM). 

Sekolah merupakan poros pendidikan nasional. Sebagai 
poros pendidikan, sekolah pun dijadikan pusat penguatan 
pendidikan karakter. Untuk mengimplementasikannya di-
tetap kanlah Permen dikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam Permendikbud tersebut 
secara eksplisit setiap siswa diwajibkan membaca selain buku 
pelajaran selama 15 menit. Kewajiban membaca tersebut 
merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan dan minat baca 
sebagai upaya menanamkan keterampilan membelajarkan diri 
sendiri kepada setiap peserta didik.       

Gerakan literasi sekolah (GLS) telah dicanangkan 
pemerintah sejak tahun 2015. Tujuan utamanya  adalah 
menum  buhkembangkan keterampilan literasi informasi se-
hingga peserta didik memiliki kemampuan untuk mencari, 
memahami, meng evaluasi secara kritis, dan mengelola 
informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pe-
ngembangan kehidupan pribadi dan sosialnya. Hakikat literasi 
informasi adalah kemampuan manajemen pengetahuan, yang 
meliputi aktivitas menemukan sumber informasi, mengritisi, 
mengintegrasikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki, 
memanfaatkan, dan mengomunikasikan secara efektif, legal, 
dan etis (Kemdibud, 2016: 1). Kebijakan GLS ini merupakan 
bagian integral dengan program pendidikan nasional.  

Sebagai kebijakan nasional, GLS ini pun berlaku pada 
sekolah luar biasa (SLB). Keterbatasan siswa SLB seharusnya 
tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas literasi 
informasi; hanya saja diperlukan penyesuaian program layanan. 
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Misalnya, para siswa pada SLBA (tunanetra), yang memiliki 
keterbatasan visual, harus didorong mengoptimalkan indra 
lain, seperti: pendengaran, peraba, perasa, dan pencium untuk 
aktivitas literasi. Untuk optimalisasi literasi informasi pada 
siswa yang memiliki keterbatasan khusus diperlukan layanan 
program literasi yang lebih spesifik. Untuk bisa menyusun 
program layanan literasi yang lebih spesifikfungsional 
diperlukan peta kompetensi literasi pada para siswa dengan 
keterbatasan khusus itu. Peta kompetensi literasi diharapkan 
menjadi landasan konseptual pengembangan program literasi 
untuk anak berketerbatasan khusus pada semua jenis dan 
jenjang SLB.   

Kajian ini difokuskan pada karakteristik bahasa 
Indonesia anakanak berkebutuhan khusus. Karakteristik 
bahasa Indonesia anakanak berkebutuhan khusus penting 
diungkapkan sebagai pijakan untuk mengembangkan program 
listerasi pada Sekolah Luar Biasa. Signifikansi karakteristik 
bahasa Indonesia itu disebabkan oleh adanya relasi kuat antara 
keterampilan berbahasa dengan keterampilan berliterasi; serta 
karakteristik bahasa Indonesia anak berkebutuhan khusus 
diduga berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya 
sehingga keterampilan berbahasa Indonesia anak-anak normal 
tidak bisa dijadikan rujukan untuk mengembangkan program 
GLS pada Sekolah Luar Biasa. Aspekaspek kebahasaan 
yang menjadi fokus kajian ini adalah karakteristik kosakata, 
gramatikal yang mencakup pembentukan kata dan kalimat, 
serta kecepatan efektif membaca peserta didik tunanetra, 
tunarungu, dan tunagrahita.  
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Berdasarkan uraian itu, permasalahan utama dalam 
kajian ini adalah adanya dugaan kesenjangan program 
layanan GLS dengan kompetensi literasi informasi pada 
SLB di Provinsi Bali. Permasalahan utama itu dijabarkan 
menjadi permasalahan yang lebih khusus, seperti berikut 
ini. Bagaimanakah kebutuhan teks literasi peserta didik 
tunanetra? Bagaimanakah kebutuhan teks literasi peserta 
didik tunarungu? Bagaimanakah kebutuhan teks literasi 
peserta didik tunagrahita?  

Merujuk permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, 
secara khusus, kajian ini bertujuan untuk mengungkapkan 
hal-hal berikut. (1) Mendeskripsikan kebutuhan teks literasi 
yang sesuai bagi peserta didik tunanetra.  (2) Mendeskripsikan 
kebutuhan teks literasi yang sesuai bagi peserta didik tunrungu. 
(3) Mendeskripsikan kebutuhan teks literasi yang sesuai bagi 
peserta didik tunagrahita.

Kompetensi literasi informasi merupakan kebutuhan dasar 
masyarakat global. Mullis, et al. (2012) melaporkan data dari 
Progress International Reading Litercy Study bahwa keteram-
pi lan membaca para siswa Indonesia masih sangat rendah. 
Hal ini sejalan dengan laporan Programme for International 
Student Assessment (2012); padahal keterampilan membaca 
merupakan modal dasar untuk menumbuhkembangkan 
literasi informasi. Rendahnya keterampilan membaca para 
siswa sejalan dengan data UNESCO bahwa rasio kebiasaan 
membaca masyarakat Indonesia adalah 1:1000 orang. Kondisi 
ini diperbaiki pemerintah melalui program GLS. 

Anak-anak Indonesia dengan keterbatasan khusus, 
yang ditampung pada berbagai jenis dan jenjang SLB,  pun 
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merupakan bagian dari masyarakat global. Oleh karena 
itu, keterampilan literasi informasinya mutlak ditingkatkan, 
sehingga kelak mereka bisa menjadi warga negara dewasa 
yang mandiri. Untuk bisa memberikan layanan GLS secara 
efektif diperlukan peta kompetensi literasi informasi dan 
evaluasi program GLS  secara berkelanjutan di SLB. Kajian ini 
diharapkan menghasilkan peta kompetensi literasi informasi 
sebagai landasan konseptual untuk mengembangkan dan 
mengevaluasi layanan GLS pada semua jenis dan jenjang SLB.

Buku ini berpijak pada desain kualitatif untuk menjelaskan 
fenomena pada program nasional GLSSLB. Pelaksanaan priset 
ini dilakukan dengan teknik sampling, khususnya purposive 
sampling,  terhadap seluruh SLB yang ada di Provinsi Bali. 
Berdasarkan data, jumlah SLB di Provinsi Bali sebanyak 16 
buah, yang terdiri dari 13 diselenggarakan pemerintah (SLB 
Negeri) dan 3 diselenggarakan masyarakat (SLB Swasta). Dari 
jumlah itu, populasi riset ini adalah semua unit SLBA, SLBB, 
dan SLBC pada semua jenjang: SD, SMP, SMA. 

Instrumen utama riset GLS adalah teks yang diarahkan 
untuk mengungkapkan: motivasi literasi, kompetensi literasi 
informasi, evaluasi literasi informasi. Oleh karena keterbatasan 
yang dimiliki populasi, maka teks dikonversi menjadi: (a) 
benda asli/tiruan 3 dimensi, (b) teks Braille, (c) teks audio, 
papan pajangan (display), dan teks tulis. Setiap instrumen itu 
disesuaikan dengan hambatan dan jenjang pendidikan SLB, 
sehingga akan teridentifikasi instrumen untuk SLBA, SLBB, 
dan SLBC jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan karakteristik 
itu maka digunakan 9 kelompok instrumen riset, yakni 3 unit 
SLB x 3 jenjang pendidikan. Untuk mendapatkan instrumen 
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yang valid, setiap unit isntrumen divalidasi oleh 2 orang pakar 
dengan melibatkan seluruh tim penulis. 

Data dikumpulkan dengan metode observasi, penugasan 
tindakan, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mendapat 
data riil tentang kondisi GLS di SLB, yang mencakup sarana 
dan prasana GLS: kuantitas dan kualitas ruang baca,  bahan 
bacaan, dan bahan lain sesuai kebutuhan SLB. Penugasan 
tindakan diberikan kepada para siswa untuk mendapatkan data 
tentang kompetensi literasi informasi. Penugasan tindakan itu, 
antara lain, berupa:  membaca teks Braille; meraba benda 3 
dimensi; mendengarkan wacana dan instrumen audio lainnya; 
berbicara, bercerita, atau menulis tentang suatu topik; 
bermain peran tentang suatu topik; menjawab pertanyaan 
(lisan/tulis) terhadap isi teks. Wawancara dilakukan terhadap 
guru dan murid untuk mengungkapkan: motivasi literasi para 
siswa, frekuensi kegiatan literasi, hambatan kegiatan literasi, 
dan harapan program GLS. Pengumpulan data dilakukan oleh 
seluruh tim penulis dan dibantu oleh tenaga teknis serta guru 
SLB masingmasing.

Analisis data dilakukan oleh seluruh tim penulis. Data 
yang terkumpul diklasifikasi berdasarkan unit sehingga 
menghasilkan kelompok data inti. Setiap unit/kelompok data 
inti dijelaskan berdasarkan sudut pandang:  (a) tahaptahap 
GLS, yakni: pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran; (b) 
prinsip GLS: prediksi perkembangan, berimbang, terintegrasi 
dengan kurikulum, budaya bahasa tulis (membaca dan 
menulis), budaya bahasa lisan (mendengarkan dan berbicara), 
dan  pengembangan kesadaran; (c) klasifikasi komponen 
literasi: literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi 
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media, literasi teknologi, dan literasi visual (Kemdikbud, 2016).  
Untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat, hasil analisis 
divalidasi oleh 2 orang pakar yang selanjutnya dilakukan 
diskusi kelompok termpumpun atau FGD dengan melibatkan 
para pakar, praktisi, dan pengampu kepentingan, dan seluruh 
tim penulis. Berdasarkan validasi pakar dan masukan dalam 
FGD dilakukan revisi untuk menghasilkan luaran kajian yang 
andal dan terukur secara teoretis konseptual. Selanjutnya, 
untuk mengetahui kecepatan efektif membaca (KEM) peserta 
didik di SLB digunakan formulasi sdeperti berikut ini.

Keterangan :
KEM   = kecepatan efektif membaca
jk  = jumlah kata terbaca
1m  = 1 menit 
sn  = skor nyata
SMI  = skor maksimal ideal /skor harapan
kpm  = kecepatan per menit
   (Diadaptasi dari Jumaidi, dkk; 2013)

Secara keseluruhan, buku ini akan terdiri dari 5 bab. Bab 
1 merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan 
orientasi atau gambaran umum isi buku secara keseluruhan. 
Pada bab 2 akan dipaparkan kerangka teori sebagai state of 
arts suatu kajian. Pada bab 3 akan dibahas kebutuhan teks 
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literasi peserta didik tunanetra. Pada bab 4 akan diuraikan 
kebutuhan teks literasi peserta didik tunarungu. Pada 5 akan 
dipaparkan kebutuhan teks literasi peserta didik tunagrahita; 
dan pada bab 6 akan dimuat simpulan dan saran. Pada bagian 
akhir akan disajikan referensi sebagai rujukan dan indeks.
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BAB II
MEMAHAMI ANAK BERKEBUTUHAN 

KHUSUS DAN LITERASI

2.1 Hakikat Anak berkebutuhan Khusus

Masyarakat awam umumnya berpandangan bahwa 
anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak 
yang memiliki kekurangan dalam aspek-aspek ter-

tentu. Pandangan itu tidaklah terlalu salah, tetapi parsial. Jika 
dikaitkan dengan kurva normal, maka anak berkebutuhan khu-
sus berada pada sisi kiri dan kanan kurva. Oleh karena itu ABK 
merujuk kepada anak yang memiliki keterbatasan ataupun me-
miliki kelebihan. Keterbatasan dan kelebihannya itu memerlu-
kan pelayanan khusus pula. Konsep itu sejalan dengan amanat 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sitem 
Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini dijelaskan bah-
wa anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki 
kelaian fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki ke-
cerdasan dan bakat istimewa. Batasan ABK dalam undangun-
dang tersebut bersesuaian dengan prinsip kurva normal. 

Berdasarkan dimensi temporalnya, Haenudin (2013) 
membedakan ABK menjadi 2 jenis, yaitu ABK permanen 
dan ABK sementara. ABK permanen terdiri dari: tunanetra, 
tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, dan anak
anak yang memiliki bakat dan potensi istimewa; sedangkan 
ABK sementara disebabkan oleh kondisi tertentu sehingga 
mereka memerlukan layanan khusus dan setelah mereka 
normal layanan khusus tidak diperlukan lagi. Yang tergolong ke 
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dalam ABK sementara adalah: anak-anak di daerah terpencil/
terasing, anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak korban 
bencana alam dan korban sosial, seperti kerusuhan dan 
perang, serta anak-anak yang berada pada kelompok sosial 
bermasalah, seperti : anak jalanan, anak di lokalisasi prostitusi, 
anak korban human trafficking, anak binaan lapas, anak 
korban kekerasan, termasuk para pekerja anak-anak. Akan 
tetapi, pembahasan buku ini difokuskan pada anak tunanetra, 
tunarungu, dan tunagrahita. 

Masyarakat awam menggeneralisasi anak tunanetra 
identik dengan anak buta total, padahal tidaklah demikian. 
Istilah tunanetra mencakup dua kondisi, yakni anak yang 
rabun atau kurang lihat (low vision) dan buta (blind). Secara 
teknis, tunanetra adalah mereka yang memiliki visus 6/21, 
artinya mereka tergolong tunanetra apabila hanya bisa 
membaca ukuran huruf yang oleh orang normal dapat dibaca 
dari jarak 21 meter, sedangkan bagi anak tunanetra hanya 
dapat membaca itu dari jarak 6 meter (Hidayat dan Suwandi, 
2016; Arnawa, dkk, 2020). Untuk kepentingan literasinya, 
dibutuhkan huruf Braille atau audio book. Ketunanetraan 
berdampak pada beberapa aspek keperibadian anak, seperti 
kognitif, akademik, sosialemosional, dan perilaku. Untuk 
mengembangkan aspek kognitif anak tunanetra diupayakan 
pengunaan idera yang masih berfungsi, pendengaran, 
takstil (perabaan), perasa, penciuman. Pendengaran dapat 
dioptimalkan untuk pemerolehan dan penguasaan bahasa. 
Indera takstil dioptimalkan untuk memahami informasi 
verbal dengan perabaan suatu benda atau kondisi. Indera 
perasa digunakan untuk memahami informasi verbal yang 
berkaitan dengan rasa manis, asin, pahit, dan lain-lain. Indera 
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penciuman digunakan untuk memahami informasi verbal yang 
berkaitan dengan bau, seperti: harus, amis, busuk, dan lain
lain. Pengoptimal indera yang masih berfungsi diharapkan 
dapat memperkaya khazanah pengalaman dan pengetahuan 
anak tunanetra. Aspek kognitif lain yang perlu dikembangkan 
pada anak tunanetra adalah perpindahan tempat dan interaksi 
lingkungan. Untuk perpindahan, anak tunanetra harus dilatih 
berbagai keterampilan orientasi dan mobilitas; sedangkan 
untuk interaksi lingkungan, anak tuna netra perlu dilatih 
kontrol sehingga, misalnya,  bisa membedakan ruang dengan 
keramian. Ketunanetraan tidak hanya berpengaruh pada 
aspek kognitif, tetapi juga berpengaruh pada aspek akademik. 
Hambatan akademis utama yang dirasakan anak tunanetra 
terletak pada keterampilan membaca dan menulis. Hambatan 
pada keterampilan membaca dan menulis ini diyakini sangat 
berpengaruh pada aspek akademik anak tunanetra. Untuk itu 
diperlukan keterampilan membaca dan menulis huruf Braille. 
Akan tetapi dengan perkembangan teknologi, keterbatasan itu 
dapat diatasi dengan penggunaan audio book. Selanjutnya, 
aspek keperibadian lain yang juga terpengaruh oleh 
ketunanetraan adalah sosial dan emosional anak. Sikap sosial 
dan emosional umumnya dikembangkan lewat peniruan, 
dan justeru di sinilah hambatan anak-anak tunanetra. Ke-
tunanetraannya menyebakna mereka mengalami kesulitan 
dalam meniru sesuatu. Hambatan peniruan itu menyebabkan 
hambatan sosial. Mereka tidak bisa meniru ekspresi wajah 
dan patomimik orang lain sehingga cenderung gagal 
mengekspresikan dirinya sendiri. Hambatan sosio-emosional 
itu tampaknya berdampak pula pada karakteristik perilaku 
anak tunanetra. Mareka sering menunjukkan sikap stereotif 
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sehingga sering menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. 
Semua keterbatasan anak tunanetra tersebut membutuhkan 
layanan khusus untuk peningkatan kualitas hidupnya. 

Fokus kedua buku ini adalah ABK dengan keterbatasan 
pada pendengaran dan wicaranya atau yang populer disebut 
tunarungu. Istilah tunarungu (deaf) mencakup dua tipe anak, 
yaitu anak yang kurang dengar dan tuli. Hambatan pendengaran 
ini berimplikasi pada pemerolehan bahasanya sehingga anak-
anak tunarungu pun gagal menguasai bahasa. Oleh karena itu, 
secara awam tunerungu diidentikkan dengan tulibisu. Secara 
teknis ketunarunguan diidentifikasi berdasarkan tingkat 
kehilangan kemampuan pendengarannya. Berdasarkan hal 
itu, anak yang kehilangan kemampuan pendengaran sebesar 
35 – 69 db dikategorikan kurang dengar. Anak kurang dengar 
masih dimungkinkan bisa mendengar juka menggunakan 
alat bantu dengar;  dan anak yang kehilangan kemampuan 
pendengarannya di atas 70 db disebut tuli. Anak ini tidak 
bisa mendengar meskipun dibantu dengan alat bantu dengar.  
Jadi, seseorang dikategorikan tunarungu jika telah kehilangan 
kemampuan pendengarannya 35 db ke atas (Haenudin,2013; 
Arnawa, dkk. 2022). Untuk perkembangannya, anak tunarungu 
memerlukan layanan pendidikan khusus. Pendidikan khusus 
anak tunarungu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 
sistem pendidikan segresi dan sistem pendidikan inklusi. Sitem 
pendidikan segresi, yakni sitem pendidikan yang terpisah dari 
pendidikan anak normal. SLBB merupakan bentuk sistem 
pendidikan segresi bagi anak tunarungu ini. Selain itu, layanan 
pendidikan anak tunarungu dapat diberikan dengan sistem 
pendidikan inklusi, yakni layanan pendidikan khusus bagi anak 
berkebutuhan khusus di sekolah umum/reguler bagi anak-



Kebutuhan Teks Literasi Peserta Didik Sekolah Luar Biasa

13

anak normal. Dalam sistem pendidikan inklusi dimungkinkan 
terjadi interaksi sosial antara ABK dengan anak-anak normal. 
Interkasi ini diharapkan berimplikasi pada perkembangan 
keperibadian ABK, yakni: menamkan dan menumbuhkan 
percaya diri, memupuk kemandirian, mendorong berprestasi 
dan berkompetisi; belajar menerima perbedaan, dan kreatif 
dalam pembelajaran.  

Kelompok ABK lain yang menjadi fokus kajian ini adalah 
anak tunagrahita. Seseorang diidentifikasi sebagai penyandang 
tunagrahita apabila skor IQ-nya di bawah 70. Perkembangan 
anak penyandang tunagrahita ini tidak selaras dengan usia 
kalendernya. Usia kalendernya jauh lebih ‘tua’ dibandingkan 
dengan perkembangan mentalnya. Atau, dengan kata lain, 
anak tunagrahita memiliki perkembangan kognitifnya di ba
wah usia kalendernya. Contoh, jika anak normal yang berusia 
4 tahun telah menguasai bahasa pertamanya, sedangkan 
anak penyandang tunagrahita belum. Ketunagrahitaan tidak 
hanya berpengaruh pada penguasaan bahasa, tetapi juga 
menghambat perkembangan lainnya, seperti: hambatan pada 
penyesuaian diri, hambatan pada keperibadian, hambatan 
dalam pembelajaran. Hambatan-hambatan itu sangat ber-
pengaruh pada keterampilannya berliterasi. 

2.2 Hakikat Literasi
Literasi informasi merupakan sesuatu yang sangat 

penting dan mendasar pada masyarakat global; bahkan oleh 
Pemerintah Indonesia, literasi informasi dinyatakan sebagai 
bagian dari pendidikan budi pekerti, yang dilaksanakan 
melalui kegiatan membaca buku non-pelajaran selama 15 
menit sebelum pelajaran dimulai (Permendikbud No. 23 
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Tahun 2015). Buku bacaan yang dipilih disesuaikan dengan 
perkembangan murid dengan mempertimbangkan aspek 
budi pekerti, kearifan lokal nasional, dan global. Kegiatan itu 
didesain melalui gerakan literasi sekolah (GLS). 

Program GLS merupakan upaya komprehensif yang 
berkesinambungan untuk membangun sekolah menjadi 
lembaga literat. Sebagai lembaga literat, semua warga 
sekolah: kepala sekolah, guru, pustakawan, murid, komite 
sekolah, bahkan orang tua diharapkan memiliki kegemaran 
membaca sebagai cara belajar sepanjang hayat (Kemdikbud, 
2016a). GLS dicanangkan pemerintah sebagai jawaban atas 
rendahnya keterampilan membaca para siswa di Indonesia, 
seperti yang dilaporkan organisasiorganisasi internasional, 
seperti Progress in International Reading Literacy Study (2011), 
Trends International Mathematics and  Science Studies (2011), 
Programme for International Student Assessment  (2012). 
Sebagai gerakan massal, GLS diharapkan dapat membangun 
kemampuan mengelola informasi bagi seluruh warga 
sekolah. Indikator pengelolaan informasi dapat dilihat dari 
aspek: kemampuan belajar terus-menerus dan pengelolaan 
pengetahuan sehingga dapat menemukan sumber dan 
mengdidentifikasi informasi, menilai informasi secara cermat 
dan kritis, mengintegrasi informasi baru ke dalam pengetahuan 
yang ada, dapat memanfaatkan dan menginformasikan secara 
efektif, legal, dan etis (Unesco, 2005). Capaian GLS dilihat dari 
6 aspek, yaitu: literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, 
literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Setiap 
tahap perkembangan literasi itu diukur berdasarkan indikator 
yang berkesinambungan dan berjenjang secara hirarkis dengan 
melibatkan pihak terkait (Kemdikbud, 2016). 
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Sebagai gerakan nasional, GLS berlaku pula pada 
Sekolah Luar Biasa (SLB). Sebagai lembaga pendidikan formal 
bagi anak yang berketerbatasan khusus, layanan GLS pada SLB 
pun berbeda dengan sekolah pada umumnya. Format layanan 
GLS pada SLB disesuaikan dengan keterbatasan kelompok 
peserta didik, seperti pada kelompok tunanetra (SLBA), 
tunarungu (SLBB), dan tunagrahita (SLBC). Sasaran GLS pada 
SLB adalah terciptanya iklim literasi pada SLB, yang meliputi: 
lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial dan afektif, serta 
lingkungan akademik dengan berpegang pada prinsip: 
gerakan literasi sejalan dengan perkembangan murid yang 
dapat diprediksi, berimbang, berlangsung pada semua area 
kurikulum, bermakna, diskusi dan strategi bahasa lisan, serta 
keberagaman (Kemdikbud, 2016b). 

Beberapa kajian sebagai pijakan awal dapat dipetakan 
seperti berikut. Triwiaty dan Assjari (2017) melaporkan 
bahwa program literasi sekolah di SLB Cimahi sudah ada, 
tetapi belum maksimal karena sebagian siswa masih menolak 
kegiatan literasi; sehingga perlu pembenahan program 
yang lebih variatif, baik dalam aspek media maupun strategi 
pencapaiannya. Kajian yang dilakukan Triwiaty dan Assjari 
tersebut membuktikan bahwa perlu ada pemetaan kompetensi 
literasi informasi pada siswa SLB sehingga program dan 
strategi pencapaian lebih berorientasi pada keterbatasan dan 
kebutuhan peserta didik.     

Humaira (2012) mengkaji pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Indonesia bagi anak tunagrahita di Pariaman. Ber-
dasarkan kajiannya disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan 
antara teori dengan keadaan lapangan. Kesenjangan itu 
tampak melalui pengajaran yang klasikal, dominasi metode 
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ceramah, dan jarangnya penguatan oleh guru. Kesenjangan 
ini diyakini berdampak pada rendahnya kualitas keterampilan 
literasi informasi oleh anak-anak tunagrahita di Pariaman 
karena keterampilan berbahasa Indonesia merupakan modal 
untuk melakukan kegiatan literasi informasi. Untuk mengatasi 
proble matika ini diperlukan pembaharuan pembelajaran baha-
sa Indonesia yang memperkokoh program literasi informasi.

Ina (2018) melaporkan hasil risetnya tentang pe me-
rolehan bahasa anak berkebutuhan khusus di Sumba Timur, 
NTT. Berdasarkan hasil risetnya terungkap bahwa pemerole-
han bahasa pada anak berkebutuhan khusus di Sumba 
Timur,  NTT melalui pemerolehan leksikal dan pemerolehan 
semantik. Keterbatasan fisik dan mental menyebabkan 
banyak anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan 
dalam pembelajaran.  Data ini menjelaskan bahwa ada 
relasi keterbatasan fisik dan mental siswa dengan hambatan 
belajarnya. Keterbatasan itu pun diyakini bepengaruh kepada 
hambatan literasi, karena pembelajaran merupakan salah satu 
tahap proses literasi informasi. Laporan Ina ini sejalan dengan 
hasil risetnya Aryadi (2017) yang menyatakan bahwa siswa 
tunarungu di Gudung Kidul belum dapat berbicara dengan jelas 
(artikulasi tidak jelas). Ketidakjelasan artikulasi berpengaruh 
pada kemampuan mengkomunikasikan gagasan sebagai 
bagian dari kegiatan literasi informasi. Siswa akan mampu 
membaca ujaran jika siswa benarbenar memperhatikan lisan 
lawan bicara. Data ini dapat dijadikan pertimbangan dalam 
menyusun praktik literasi sekolah di SLBB.

Rachma (2016) melaporkan hasil risetnya tentang per-
anan perpustakaan dalam literasi informasi di SLBA Palem-
bang. Dari hasil riset itu terungkap bahwa perpustakaan ber-
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peran penting dalam peningkatan literasi informasi di SLBA. 
Halhal yang perlu tersedia diperpustkaan SLBA adalah reka-
man audio, buku dengan tulisan Braille, media tiga dimensi, 
komputer, dan jadwal yang terstruktur baik. Ketersediaan per-
pustakaan yang memadai untuk siswa penyandang tunanetra 
dapat meningkatkan motivasi literasi para siswa. 

Dari sejumlah kajian tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa masih ada sejumlah kendala pelaksanaan GLS di SLB. 
Kendala itu dapat diatasi jika tersedia praktik, baik GLS yang 
sesuai dengan kebutuhan maupun keterbatasan siswa SLB. 
Untuk bisa menyusun praktik baik GLS yang sesuai dengan 
keterbatasan dan kebutuhan siswa SLB diperlukan landasan 
konseptual yang teruji secara teoretis. Landasan konseptual 
bisa dirumuskan jika telah dipetakan kompetensi literasi 
informasi yang dimiliki oleh peserta didik SLB pada semua 
jenis dan jenjang pendidikan. Kajian ini diarahkan untuk 
menghasilkan deskripsi dan eksplanasi kompetensi literasi 
informasi para siswa SLB di seluruh Provinsi Bali. Pemetaan 
kompetensi literasi informasi memiliki nilai strategis untuk 
dapat menyusun praktik GLS yang efektif bagi para siswa SLB. 

Literasi sangat berkaitan dengan keterampilan membaca. 
Lederberg, et al. (2014) mengatakan bahwa keterampilan 
membaca sangat penting dimiliki untuk pencapaian 
akademik dan kesuksesan hidup masa depan; oleh karena 
itu keteramapilan ini perlu dikembangkan sejak anak berusia 
dini. Untuk menjadi pembaca yang sukses perlu memiliki 
kosakata dan kompetensi linguistik (Harris, 2015). Selanjutnya, 
dalam membaca ada dua aspek yang perlu diperhatikan, 
yakni: keterampilan mendekode simbolsimbol linguistik  dan 
kemampuan memahami pesan dari simbolsimbol linguistik 
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itu. Dalam kegiatan literasi, pemahaman pesan tidak cukup 
hanya memahami pesan yang tersurat, tetapi juga wajib 
memahami pesan yang tersirat dan terimplikasikan. Oleh 
karena itu, untuk mendukung kegiatan literasi dibutuhkan 
keterampilan membaca kreatif dan analistis (Oka, 1976; 
Baradja, 1976; Ingvalson, et al., 2020). 

Membaca dan literasi merupakan keterampilan 
kognitif sebagai hasil interaksi antara sistem syaraf dengan 
pengalaman kultural. Membaca dan literasi merupakan 
kemampuan memahami dan menggunakan informasi tertulis 
baik secara sosial maupun individual ( Hassanzadeh & Nikkhoo, 
2019). Pembaca yang literat senantiasa  mengkonstruksi 
makna untuk memahami dunia. Peserta didik yang tidak 
memiliki perkembangan literasi memadai cenderung gagal 
berpartisipasi maksimal dalam pembelajaran di kelas 
(Luckner, et al., 2005).  Membaca dan literasi merupakan 
salah satu kemampuan esensial yang perlu dimiliki oleh setiap 
peserta didik. Urgensi inilah yang memberikan posisi penting 
pengajaran keterampilan membaca sebagai bagain intergeral 
dari pembelajaran bahasa (Triwiati & Assjari, 2017). Suhardi 
(1976) menekankan aspek-aspek keterampilan yang perlu 
dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan membaca, 
yaitu: membedakan gagasan pokok dengan gagasan penjelas, 
memperkaya kosakata, menafsirkan pesan, membuat inferensi, 
dan meningkatkan minat baca. 

Penjelasan di atas menggambarkan keeratan hubungan 
kegiatan membaca dan literasi. Akan tetapi tidak setiap 
kegiatan membaca dapat diidentifikasi sebagai kegiatan literasi. 
Kegiatan literasi melampaui batas-batas kegiatan membaca 
sebagai aktivitas kognitif. Nugrahani, et al. (2020) menjelaskan 
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bahwa hakikat literasi adalah kemampuan mengolah informasi 
dan pengetahuan menjadi kecakapan hidup. Penekanannya 
pada aspek kecakapan hidup menunjukkan bahwa literasi 
lebih bersifat terapan daripada sekadar aktivitas kognitif. Oleh 
karena itu aktivitas literasi di sekolah tidak hanya berhenti 
pada kegiatan pemahaman isi bacaan tetapi hingga berlatih 
mengimplementasikan pengetahuan dan pemahamannya itu 
dalam kehidaupan nyata. Sejalan dengan konsep tersebut, 
Suwandi (2019) menjelaskan bahwa literasi dimaknai sebagai 
kebiasaan mengakses informasi dan ilmu pengetahuan melalui 
kegiatan membaca; sehingga dibutuhkan aktivitas membaca 
yang intensif dan berkesinambungan. Untuk membangun 
budaya dan aktivitas membaca intesif dan berkesinambungan 
itulah GLS dijadikan program nasional. 

Merujuk konsep literasi yang dipaparkan para pakar 
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 
membaca merupakan langkah sukses berliterasi; dan seseorang 
dikatakan terampil berliterasi apabila yang bersangkutan 
memahami dan memanfaatkan hasil bacaannya hingga 
mereka mencapai ‘prestasi’ dalam kehidupan’ (Damianti, 
2021). Pencapaian tersebut dapat diwujudnyatakan apabila 
setiap warga negara, tidak terkecuali anak berkebutuhan 
khusus, memiliki keterampilan membaca kreatif. Dalam 
keterampilam membaca kreatif itu, pembaca diharapkan 
dapat memahami makna tersurat, tersirat, dan implikasinya 
(Arnawa, 2021). Keterampilan membaca pemahaman 
sangat berkaitan dengan keterampilan berbahasa lainnya, 
yakni menyimak, berbicara, dan menulis. Dari keterampilan 
berbahasa itu seseorang dapat meningkatkan kuantitas dan 
kualitas kosakatanya, meningkatkan kepekaan linguistisnya, 
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bahkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
logisnya sebagai landasan penilaian informasi yang dibacanya. 
Penilaian kritis dan logis terhadap informasi yang dibaca 
sangatlah penting untuk menentukan langkah tindak lanjut 
dalam berliterasi. Jadi, literasi bukan sekadar membaca, 
tetapi menuntut pemahaman yang mendalam berdasarkan 
keterampilan berpikir tingkat tinggi yang tercermin melalui 
kemampuannya menganalisis, mensintesis, dan mengevalusi 
informasi yang dibacanya. Kemampuan menganalisis informasi 
memungkinkan pembaca untuk menemukan detail-detail 
informasi serta membandingkan setiap detail itu dengan 
pengalaman hidupnya secara kritis dan logis.  Kemampuan 
analitik tersebut dapat menumbuhkan interpretasi atau 
pemaknaan terhadap informasi yang dibaca. Keterampilan 
mensisntesis merupakan langkah kovergensi berupa 
penyelarasan pengetahuan lama dan baru dalam peta kognitif 
seorang pembaca. Konvergensi ide dan konsep tersebut 
diharapkan dapat menghasilkan gagasangagasan kreatif dan 
produktif untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam 
kehidupan. Keberhasilan seseorang dalam menganalisis 
dan menyintesis informasi menghasilkan kemampuan 
mengevaluasi. Keterampilan mengevaluasi berkaitan dengan 
penilaian terhadap nilai informasi. Keterampilan mengevaluasi 
informasi diwujudkan melalui keterampilan membedakan 
gagasan penting dengan yang kurang penting, ide pokok 
dengan penjelas, fakta dengan opini, serta menilai benar-
salahnya informasi; termasuk bermutu tidaknya informasi. Jadi, 
literasi merupakan perwujudan keterampilan menemukan, 
menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi 
untuk kehidupan yang lebih baik.     
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BAB III
KEBUTUHAN TEKS LITERASI PESERTA 

DIDIK TUNANETRA

3.1 Ketunanetraan

Masyarakat awam memaknai tunanetra itu sebagai 
orang yang buta; sesungguhnya tidaklah demikian. 
Secara teknis, terminologi tunanetra dijelaskan 

Hidayat dan Suwandi (2016). Seseorang dikatakan tunanetra 
apabila visusnya ≤ dari 6/21. Artinya, seorang diidentifiksi 
sebagai penyandang tunanetra jika mereka dapat membaca 
huruf dari jarak 6 meter sedangkan anak awas (sighted) 
dapat membacanya dari jarak 21 meter. Merujuk konsep 
terminologis itu, yang termasuk tunanetra tidak hanya orang 
yang mengalami kebutaan tetapi juga mencakup anak yang low 
vision. Ketunanetraan seseorang bisa dialami sejak lahir atau 
dapat pula terjadi setelah mereka memiliki pengalaman visual. 
Penyandang tunanetra setelah lahir, mereka sebelumnya 
memiliki pengalaman cahaya sehingga yang pernah dilihatnya 
menjadi pengalaman yang sangat kuat berpengaruh pada 
perolehan pengetahuan berikutnya. Sebaliknya, penyandang 
tunanetra sejak lahir sama sekali tidak memiliki pengalaman 
cahaya sehingga semua pengetahuannya diserap dengan 
empat inderanya lain; salah satu diantaranya melalui indera 
takstil atau sentuhan. 

Anak tunanetra merupakan kelompok peserta dididik yang 
mebutuhkan layanan khusus. Layanan khusus diperlukannya 
karena adanya perbedan yang sangat individual di antara 
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peserta didik tunanetra. Varian peserta didik tunanetra sangat 
beragam; misalnya tunanetra murni, yakni peserta didik yang 
hanya memiliki hambatan penglihatan, sedangkan pada aspek 
lainnya, seperti kecerdasan, pendengaran, dan organ bicaranya 
normal. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan ada peserta 
didik tunanetra dengan hambatan ganda; misalnya disertai 
tunarungu dan/atau tunagrahita. Keberagaman karakteristik 
peserta didik tunanetra membutuhkan pelayanan pendidikan 
khusus. Pelaynn khsusus kepada peserta didik tunanetra pun 
diharapkan dapat mengembangkan secara optimal potensi 
individual siswa serta membantunya melakukan adaptasi 
sosial (Hidayat dan Suwandi, 2016). 

Salah satu bentuk layanan khusus kepada peserta didik 
tunanetra adalah pembelajaran huruf Braille. Huruf Braille 
dikembangkan dengan berbasis pada takstil (Hoskin dan 
Davies, 2019). Urutan abjad Braille sama dengan abjad huruf 
Latin. Perbedaanya, huruf Braille menggunakan pola 6 titik. 
Pola itu disusun dalam dua kolom dan tiga baris. Pola dasar 
titik huruf Braille dapat divisualkan seperti gambar berikut ini.

Gambar 1. Pola Dasar Titik Huruf Brille
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Untuk memudahkan pengingatan, pola dasar itu diberi 
nomor urut secara vertikal dari kolom kiri ke kanan. Dengan 
pola penomoran itu, maka posisi nomor titik huruf Braille 
dapat divisualkan seperti berikut ini.

Gambar 2. Penomoran Posisi Titik Braille 

Posisi nomor titik itu dijadikan dasar untuk mengajarkan 
huruf Braille kepada peserta didik tunanetra di seluruh dunia. 
Pembentukan lambang huruf Braille menggunakn pola logis. 
Huruf a – j dibentuk dengan menggunakan titik posisi 1, 2, 4, 
dan 5. Selanjutnya, huruf k – t dibentuk dengan menambahkan 
titik posisi 3 pada huruf a – j itu.  Huruf u, v, x, y, dan z dibentuk 
dengan menambahkan titik posisi 3 dan 6 pada huruf a, b, 
c, d, dan e; sedangkan huruf w dibentuk dengan titik posisi 
2, 4, 5, dan 6. Penyimpangan pola titik huruf w karena pada 
abjad asli Braiile huruf ini tidak dikenal (Hidayat dan Suwandi, 
2016). Secara rinci, National Federation of The Blind (2009) 
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memvisualkan posisi titik huruf Braille seperti tampak pada 
gambar berikut ini. 

Gambar 3. Abjad Huruf Braille

Keterampilan membaca teks berhuruf Braille me-
rupakan karakteristik pandidikan anak tunantera. Dengan 
kemajuan teknologi dan informasi, telah dikembangkan 
media pembelajaran melalui audio book; tetapi tidak bisa 
menggantikan teks Braille. Huruf Braille menjadi instrumen 
utama berliterasi bagi peerta didik tunanetra (Danis 
Association of the Blind and the International Council for 
Education of People with Visual Impairment, 2018). Oleh 
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karena itu, untuk kepentingan literasinya, anak tunanetra 
wajib terampil membaca teks berhuruf Braille. Akan tetapi, 
banyak kendala dihadapi anak tunanetra ketika mengawali 
belajar membaca huruf Braille. Mereka tidak sekadar belajar 
tentang huruf, kaidah gramatikal, dan ejaan seperti anak
anak awas (sighted) tetapi juga belajar tentang singkatan dan 
kaidah penggunaannya dalam Braille. Banyak guru percaya 
bahwa ada perbedaan kceepatan membaca, memahami 
isi, perkembangan kosakata, dan minat baca antara anak 
awas dengan peserta didik tunanetra (Emerson; Holbrook 
and D’Andrea, 2009). Perbedaan itu seharusnya dapat 
diatasi melalui perubahan lingkungan belajar peserta didik 
tunanetra. Perubahan lingkungan belajar merupakan filosofi 
pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Perubahan 
lingkungan belajar diharapkan dapat mempercepat proses 
peningkatan keterampilan membaca huruf Braille bagi peserta 
didik tunantera. 

Keberhasilan program gerakan literasi sekolah sangat 
tergantung pada tingkat kecepatan efektif membaca para 
peserta didik. Kecepatan efektif membaca dikukur dari jumlah 
kata yang terbaca per menit dan tingkat pemahamannya. 
Kecepatan efektif membaca dipengaruhi oleh tingkat kesulitan 
teks, tujuan membaca, dan tingkat pemahaman yang 
ditargetkan. Semakin tinggi kerumitan teks, semakian rinci 
tujuan membaca, dan semakin tinggi target pemahamannya, 
maka kecepatan membaca semakin rendah. Dengan pola 
pengukuran seperti itu, secara umum kecepatan efektif 
membaca ideal berkisar 250 – 300 kata per menit. Namun 
kenyataannya tidaklah demikian. Kecepatan efektif membaca 
para peserta didik rata-rata 200 – 250 kata per menit, yang 
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setara dengan kecepatan membaca ideal siswa SD (Noer, 
2014). Kecepatan membaca huruf Braille bagi peserta didik 
tunanetra jauh lebih lambat lagi, yakni sekitar 90 – 116 kata 
per menit (Jumaidi; Atmazaki; and Tahar, 2013). Oleh karena 
itu perlu ada upaya untuk meningkatkan kecepatan membaca 
huruf Braille bagi anak-anak tunanetra. 

Persepsi publik bahwa membaca huruf Braille sangat 
lambat dibantah oleh National Federation of the Blind (2009). 
Organisasi keanggotaan tunanetra terbesar dan paling 
berpengaruh di Amerika Serikat ini menyatakan bahwa huruf 
Braille adalah media baca yang efisien dan efektif. Peserta didik 
tunanetra dapat menunjukkan kecepatan membaca melebihi 
200 kata per menit. Untuk mencapai prestasi ini diperlukan 
upaya. Schiff (2009) melaporkan beberapa upaya yang dapat 
dilakukan untuk peningkatan kecepatan membaca huruf 
Braille, yaitu assistive technologies, job access with speech, dan 
zoom text. Setakat dengan itu, Waldron, Steer, dan Bhargava 
(2014) merumuskan prinsip literasi bagi anak tuanetra seperti 
berikut ini. Pertama, pastikan anakanak tunanetra memiliki 
banyak pengalaman hidup dasar dan akses langsung kepada 
kegiatan keberaksaraan sejak dini. Kedua, pastikan anak
anak tunanetra dapat mengembangkan keterampilan literasi 
akademik yang memungkinkan meraka dapat membaca 
secara efisien, efektif, nyaman dan senang selama di sekolah. 
Ketiga, menerapkan berbagai strategi pembelajaran bagi 
anak tunanetra untuk mempersiapkan mereka bisa mandiri. 
Keempat, pastikan bahwa anakanak tunanetra dapat 
mengembangkan keterampilan literasi fungsional untuk 
menyelesaikan masalah hidup dan pekerjaan mereka sehari-
hari. Kelima, untuk mendukung kegiatan literasinya, pastikan 
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kebutuhan unik anak tunanetra dapat dipenuhi. Keenam, Anak 
tunanetra perlu diberi kesempatan untuk menghayati kegiatan 
membaca sehingga literasi dirasakan penting dan bermakna 
bagi mereka. 

3.2 Pelaksanaan GLS pada Kelompok Peserta didik  Tunanetra
Gerakan literasi sekolah merupakan program nasional 

sehingga Sekolah Luar Biasa pun wajib melaksanakannya. 
Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim literasi pada 
Sekolah Luar Biasa. Prinsip operasionalnya adalah literasi 
dilaksanakan sesuai tahap perkembangan yang dapat di-
prediksi, berimbang, berlangsung pada semua area kurkulum, 
membaca dan menulis bermakna sebanyak-banyaknya, sangat 
penting mengembangkan diskusi dan strategi bahasa lisan, 
serta mengembangkan kesadaran keberagaman (Wiedarti, 
2016a). 

Berdasarkan data hasil wawancaara dan observasi 
terungkap bahwa gerakan literasi yakni membaca 15 menit 
sebelum pelajaran dimulai pada Sekolah Luar Biasa dengan 
peserta didik tunanetra dilaksanakan dengan 3 pola, yakni teks 
dibacakan guru, menggunakan audio  book, dan menyediakan 
pojok baca Braille. Pilihan terhadap 3 pola itu diltarbelakangi 
oleh karakteristik peserta didik tunanetra sangat beragam. 
Varian pertama berakitan dengan usia. Kelompok peserta 
didik tunanetra terdiri dari jenjang usia Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Varian ini 
berimplikasi kepada keterampilan membaca teks berhuruf 
Braille yang sangat beragam. Ada sekelompok peserta didik 
yang belum mengenal huruf Braille, sebaliknya ada sekelompok 
lain yang sudah relatif terampil membaca huruf itu. Varian 
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kedua, adanya peredaan hambatan; yakni ada peserta didik 
tunanetra murni dan ada pula peserta didik tunanetra dengan 
hambatan ganda, misalnya tunanetra sekaligus tunarungu. 
Varian ketiga disebabkan perbedaan visus. Ke dalam kelompok 
ini ada peserta didik dengan low vision dan buta. Penggunaan 
3 pola pelaksanaan literasi pada Sekolah Luar Biasa dengan 
peserta didik tunanetra merupakan implementasi dari prinsip 
literasi bahwa literasi berjalan sesuai tahap perkembangan 
yang dapat diprediksi dan bersifat berimbang serta mendorong 
pengembangan budaya lisan dan tulis. Penggunaan 3 pola 
literasi diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan literasi 
peserta didik tunanetra dengan berbagai keterbatasan dan 
keragaman kebutuhannya. 

Literasi dengan pola dibacakan guru diterapkan kepada 
peserta didik tunanetra pada jenjang Sekolah Dasar, khususnya 
pada 3 tahun pertama. Pada periode ini, peserta didik tuna-
ntara mulai diajarkan huruf Braille. Kepekaan takstil mulai 
dikembangkan sebagai modal dalam membaca huruf Braille. 
Fakta ini merupakan perbedaan yang mencolok dengan anak-
anak awas (sighted). Ketika masuk Sekolah Dasar, anakanak 
awas umumnya sudah bisa membaca dan menulis sederhana 
yang dipelajarinya sejak mereka di Tanam Kanak-Kanak. Tidak 
demikian halnya dengan anak-anak tunanetra. Anak-anak 
tunanetra akan mulai mempelajari huruf Braille sejak tahun 
pertama di Sekolah Dasar, itupun tidak semua peserta didik 
memiliki  kesiapan belajar yang memadai. Pembelajaran huruf 
Braiile bagi pemula bukanlah sesuatu yang mudah, meskipun 
para guru telah berupaya maksimal mengajarkannya. Pem-
belajar pemula huruf Braille harus terlebih dahulu memiliki 
kecakapan takstil yang menjadi modal dalam membaca. Akan 
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tetapi, faktanya, mereka belum peka dengan hal itu sehingga 
mengalami kesulitan dalam mengintegerasikan formulasi titik
titik Braille. Fakta ini mendorong diterapkannya pola literasi 
yang dibacakan guru. Pilihan pola literasi yang dibacakan guru 
berpijak pada asumsi bahwa kemampuan pemahaman anak-
anak tunanetra sama dengan anak-anak awas.  Emerson; 
Holbrook, da D’Andrea (2009) menegaskan bahwa pada 
aspek pemahaman dan decoding antara anak awas dengan 
tunanetra perbedaan mencolok terlihat pada aspek decoding. 
Artinya guru dapat memaksimalkan aspek pemahaman literasi 
dengan mengoptimalkan rangsang pendengaran dan sambil 
jalan diajarkan huruf Braille. 

Pola kedua pelaksanaan literasi pada Sekolah Luar 
Biasa dengan peserta didik tunanetra adalah menggunakan 
audiobook. Pola ini masih mengotimalkan indera 
pendengaran. Perbedaanya, pola ini merupakan upaya 
pemanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Konkretnya, 
buku-buku target terlebih dahulu dibacakan oleh narator 
disertai dengan perekaman audio. Dalam hal ini, diperlukan 
pelatihan narator agar pengucapannya jelas dan tidak ambigu. 
Intonasi diberikan secara tepat karena berpengaruh pada 
interpretasi pesan. Ilustrasi musik dapat disertakan pada 
proses perekaman. Berdasarkan data, jenis audiobook yang 
digunakan pada Sekolah Luar Biasa di Provinsi Bali adalah 
unabridge dan abridge serta umumnya merupakan produk 
komersial. Unabridge merupakan rekaman utuh (lengkap) 
dari sebuah buku; sedangkan abridge merupakan pembacaan 
ringkas dari sebuah buku (Camalia, 2016). Literasi dengan pola 
audiobook dilaksanakan di ruang komputer dalam pengawasan 
guru. Berdasarkan hasil wawancara, pola ini cukup dominan 
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dilaksanakan pada Sekolah Luar Bias di Provinsi Bali. 
 Pola ketiga yang dikembangkan adalah menyediakan 

pojok baca Braille. Pola ini yang paling ideal sesuai karakteristik 
peserta didik tunanetra. Dikatakan ideal karena keterampilan 
membaca dan menulis huruf Braille merupakan ciri unik 
pemebelajar tunanetra. Keterampilan membaca dan menulis 
huruf Braille sebagai kebutuhan dasar literasi mereka. Alasan 
lainnya adalah fleksibelitas waktu dan pemupukan minat baca 
secara mandiri. Penyediaan pojok baca Braille memberikan 
keleluasaan peserta didik tunanetra untuk berliterasi kapan 
saja, tidak tergantung pada jadwal yang disediakan. Peserta 
didik dapat memilih bahan baca yang bermakna sesuai 
dengan minat dan kebutuhannya. Pola ini diyakini dapat 
menumbuhkan minat baca pada peserta didik.  Pojok baca 
Braille umumnya diletakkan di belakang kelas yang bertujuan 
agar mudah dan aman diangkau anak-anak. 

Pada Sekolah Luar Biasa dengan peserta didik tunanetra, 
kegiatan literasi umumnya dipadukan dengan konten pelajaran 
bagi anak berkebutuhan khusus. Bahan-bahan baca umumnya 
bersifat fungsional yang relevan dengan bakat dan minatnya. 
Setiap sekolah dapat mengembangkan program keterampilan 
hidup yang bervariasi, seperti seni musik, keterampilan pijat, 
seni sastra dan teater. Pengaitan konten literasi dengan 
kurikulum anak berkebutuhan khusus merupakan upaya 
peningkatan makna kegiatan literasi bagi hidup mereka yang 
pelaksanannya melalui upaya pembiasaan, pengembangan, 
dan pembelajaran berbasis literasi. Mencermati faktafakta 
lapangan dengan merujuk pada 3 pola pelaksanannya,  
gerakan literasi pada Sekolah Luar Biasa dengan peserta didik 
tunanetra diarahkan pada komponen literasi dini (early literacy) 
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dan literasi dasar (basic literacy) yang diimplementasikan 
melalui pola literasi yang dibacakan guru. Literasi media 
(media literacy) dan literasi teknologi (technology literacy) 
diimplementasikan melalui pola audiobook di ruang komputer. 
Literasi pustaka (library literacy) diimplementasikan melalui 
penyediaan pojok baca Braille di ruang-ruang kelas. Karena 
keterbatasan yang dialami pada aspek penglihatan, kepada 
peserta didik tunanetra tidak dapat dilakukan kegiatan visual 
literacy. Kegiatan ini diganti dengan literasi takstil dengan 
menggunakan pajanan benda tiruan tiga dimensi.  Dengan 
menerapkan 3 pola literasi itu dicapai rata-rata kecepatan 
efektif membaca peserta didik tunanetra di Provinsi Bali 
adalah 85 – 101 kata per menit. Kecepatan ini masih di bawah 
kecepatan rata-rata membaca teks Braille, yakni 90 – 115  kata 
per menit (Simon and Huertas, 1998). 

Pemelajaran anak berkebutuhan khusus, termasuk 
tunanetra, memerlukan upaya yang lebih intens. Berdasarkan 
wawancara, terungkap bahwa pelaksanaan program literasi 
pada Sekolah Luar Biasa dengan peserta didik tunanetra 
dihadapkan pada 2 kendala utama, yakni kendala yang 
bersumber dari internal dan lingkungan pemelajaran. 
Kendala internal berkaitan dengan masalah emosi, sosial, dan 
psikologis. Masalah sosial yang teramati pada peserta didik 
tunanetra adalah kecemasan yang memunculkan rasa takut 
dan khawatir. Akibatnya, peserta didik tunanetra merasa 
ragu ketika melakukan kegiatan literasi. Kecemasan itu sering 
pula memicu kemarahan, mudah tersinggung, murung, dan 
sedih. Bahkan sering ditemukan anak tunanetra yang sangat 
frustasi, merasa tidak berguna dan hanya jadi beban keluarga. 
Dalam satu kasus ekstrem, ditemukan seorang anak tunanetra 
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yang merobek buku ketika diajarkan membaca huruf Braille. 
Perobekan buku itu sebagai pelampiasan rasa furstasi yang 
sangat mendalam. Hambatan lain yang bersumber dari internal 
pemelajar adalah rasa rendah diri. Banyak anak tunanetra yang 
merasa malu dan rendah diri di hadapan anak awas. Rasa malu 
ini menghilangkan motivasi berprestasi mereka. Perasaan 
malu itu semakin kuat apabila peserta didik tunanetra sering 
gagal merespons stimulus secara benar. Akibatnya, mereka 
sering menarik diri dari interaksi sosial. Fakta ini menghambat 
pelaksanaan kegiatan literasi pada Sekolah luar Biasa di 
Provinsi Bali. Untuk mengatasi kendala internal tersebut perlu 
ada layanan individul sehingga aspek-aspek personalitas siswa 
bisa lebih diperhatikan untuk memudahkan pengembangan 
potensi setiap peserta didik. Layanan literasi individual 
diharapkan dapat menumbuhkan motivasi berprestasi di 
kalangan peserta didik tunanetra. 

 Kendala kedua bersumber dari lingkungan belajar. 
Kendala yang bersumber dari lingkungan pemelajaran 
berkaitan dengan ketersediaan bahan literasi bagi peserta 
didik tunanetra. Perlu ada distribusi media literasi takstil yang 
merata kepada seluruh Sekolah Luar Biasa. Hal ini sajalan 
dengan perubahan adminstrasi pendidikan luar biasa, yakni 
setiap sekolah melayani berbagai anak berkebutuhan khusus. 
Kini, Sekolah Luar Biasa tidak lagi diklasifikasi menjadi SLBA 
yang khusus melayani anak tunanetra atau SLBB yang khusus 
melayani anak tunarungu, atau SLBC yang khusus menangani 
anak tunagrahita, tetapi telah menjadi unity of the whole. 
Kecepatan membaca huruf Braille yang relatif rendah yakni 
antara 85 – 101 kata per menit pun merupakan hambatan 
tersendiri. Untuk ini, dibutuhkan teks Barille yang telah 
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diringkas secara telegrafis dengan tidak mengurangi informasi 
pokok. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah penyediaan 
audio book dalam jumlah yang memadai dengan topik yang 
bervariasi. 

Hambatan mobilitas peserta didik tunanetra mem-
butuhkan peran pustakawan yang lebih intensif pada setiap 
Sekolah Luar Biasa. Perannya sangat dibutuhkan dalam 
melakukan rotasi buku. Hambatan rotasi buku antarpojok 
baca Braille masih sering terjadi. Persoalan lain yang sangat 
urgen adalah pendampingan pelatihan membaca huruf Brille. 
Pendampingan dapat dilakukan oleh guru maupun siswa 
senior yang telah terampil membaca huruf Bralle. 

Keberhasilan program gerakan literasi pada Sekolah Luar 
Biasa di Provinsi Bali memerlukan partisipasi publik. Di dalam 
panduan pelaksanaannya telah diatur keterlibatan partisipasi 
publik, seperti komite sekolah, orang tua/wali murid, dunia 
usaha dan dunia industri.  Berdasarkan hasil angket terungkap 
bahwa secara umum partisipasi publik masih relatif rendah. 
Data menunjukan adanya asimetris antara pemahaman 
dengan tindakan konkret. Seluruh anggota komite sekolah 
dan orang tua/ wali murid memahami pentingnya kegiatan 
literasi sekolah; akan tetapi pemahaman itu perlu diikuti 
dengan langkah nyata, seperti bantuan sarana dan prasarana 
pendukungnya, pembentukan komite literasi, dan membantu 
membangun jejaring sekolah. Langkahlangkah ini urgen 
dilakukan sebagai wujud konkret dukungan komite sekolah 
dan orang tua/wali murid pada program gerakan literasi pada 
Sekolah Luar Biasa di Provinsi Bali. 

Pengawasan dan pendampingan kegiatan literasi di 
rumah masingmasing sangat perlu ditingkatkan. Berdasarkan 
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angket, terungkap pula bahwa mayoritas orang tua mengaku 
melakukan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan 
literasi di rumah mereka masing-masing. Pengawasan dan 
pendampingan yang dilakukan orang tua tampaknya kurang 
optimal karena umumnya mereka menyatakan kurang 
memahami, bahkan tidak mengerti tentang huruf Braille. 
Keterbatasan ini tampaknya dapat diatasi dengan pem ben-
tukan komite literasi Braille pada setiap Sekolah Luar Biasa. 
Komite ini bisa dibentuk atas partisipasi orang tua / wali murid. 

Partisipasi dunia usaha dan dunia industri diyakini 
dapat meningkatkan motivasi literasi peserta didik tunanetra. 
Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah yang menjadi 
sampel, terungkap bahwa mayoritas buku dan sarana 
Braille lainnya merupakan pengadaan dari pemerintah dan 
sumbangan pihak lain, seperti penerbit dan yayasaan yang 
bergerak dibidang ketunanetraan.  Partisipasi dunia industri 
dan dunia usaha pun banyak diwujudkan melalui kontribusi 
pendanaan kegiatan lomba literasi yang diselenggarakan. 
Partisipasi lain yang juga terungkap dari buku ini adalah 
kesediaan dunia usaha dan dunia industri sebagai objek 
kunjungan belajar oleh peserta didik tunanetra. Kunjungan 
belajar ini bertujuan memupuk kepercayaan diri, sosial, dan 
mobilitas setiap peserta didik. Kunjungan belajar merupakan 
upaya konkret kegiatan literasi berbasis lingkungan. Dukungan 
dan kegiatan ini perlu ditingkatkan, baik secara kuantitas 
maupun kualitas. 

3.3 Kecepatan Efektif Membaca Peserta Didik Tunanetra
Dalam buku ini, kecepatan membaca difokuskan kepada 

peserta didik tunanetra yang telah terampil membaca Brille. 
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Oleh karena itu data yang dikumpulkan dari jenjang SMPLB dan 
SMALB. Ada dua data sekunder terpisah diperoleh dari guru, 
yaitu jumlah kata yang dibaca siswa per menit dan  hasil tes 
pemahaman isi bacaan. Data itu merupakan dokumen tahun 
pelajaran 2018/2019. Data tahun pelajaran 2019/2020 tidak 
bisa diperoleh karena terkendala pandemi Covid-19.  Kedua 
data itu diolah untuk mendapatkan kecepatan membaca 
efektifnya. Pengolahan data sekunder dengan formula 
(seperti dijelaskan pada Bab I) menghasilkan kecepatan efektif  
membaca (KEM) peserta didik tunanetra seperti pada tabel 1 
dan 2 berikut ini. 

Tabel 1. Kecepatan Efektif Membaca Teks Huruf Braille
Siswa Tunanetra pada SMPLB di Provinsi Bali

No.
Kode 

Subjek
Jumlah kata 
per menit

Pemahaman 
(SMI = 100)

KEM

1. MA 112 70 78,40

2. IPA 121 75 90,75

3. ET 116 70 81,20

4. AGR 102 75 76,50

5. MAP 110 75 82,50

6. KSY 109 70 76,30

7. KTA 121 75 96,80

8. KDA 129 80 103,20

9. IM 108 75 81,00

10. PBK 113 75 84,75

11. NGA 120 75 90,00

12. GAT 117 70 81,90

13. GDJ 108 75 81,00
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14. DNJ 120 75 90,00

15. DL 114 70 79,80

Ratarata 108 72,67 84,94

Pembulatan 108 73 85

Tabel 2. Kecepatan Efektif Membaca Teks Huruf Braiile
             Siswa Tunanetra pada SMALB di Provinsi Bali

No.
Kode 

Subjek
Jumlah kata 
per menit

Pemahaman 
(SMI = 100)

KEM

1. IPS 120 75 90,00

2. SAM 127 80 101,60

3. NEY 118 75 88,50

4. KYL 120 75 90,00

5. KRA 123 80 98,40

6. MFG 118 75 94,00

7. KA 126 80 100,80

8. KDS 118 80 94,40

9. PYP 122 75 91,50

10. KAM 120 75 90,00

11. KR 117 80 93,60

12. KS 120 75 90,00

13. GNA 127 80 101,60

14. AKC 119 80 95,20

15. ENF 122 80 97,60

16. AMH 118 80 94,40

Ratarata 120,94 77,81 100,77

Pembulatan 121 78 101
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Berdasarkan tabel 1 dan 2 di atas dapat diketahui 
kecepatan membaca efektif peserta didik tunanetra jenjang 
SMPLB – SMALB di Provinsi Bali adalah 85 – 101 kpm. Sebagai 
perbandingan, kecepatan membaca efektif peserta didik 
jenjang SMP – SMA (normal) adalah 250 – 325 kpm (Jumaidi, 
dkk; 2013). Data ini membuktikan bahwa membaca Braille 
jauh lebih lambat daripada membaca huruf awas. Kelambatan 
membaca huruf Braille disebabkan banyak faktor, antara lain 
kepekaan takstil peserta didik tunanetra jenjang SMPLB – 
SMALB masih perlu ditingkatkan. Selain itu, faktor psikologi 
pun diduga berpengaruh, yakni perasaan rendah diri dan putus 
asa menghambat prestasi belajar peserta didik tunanetra. 
Untuk itu dibutuhkan upaya konseling secara berkelanjutan 
hingga dapat memunculkan motivasi berprestasi pada peserta 
didik tunanetra.  

3.4 Kebutuhan Teks Literasi Peserta Didik Tunanetra
Perbedaan kecepatan efektif membaca siswa awas 

dengan peserta didik tunanetra sangat mencolok. Peserta 
didik tunanentra rata-rata membutuhkan waktu 3 kali lebih 
lama daripada peserta didik awas untuk membaca teks dengan 
jumlah kata yang sama. Selain terus memacu kecepatan 
membaca Braile melalui pelatihan yang berkelanjutan 
diperlukan pula upaya pengubahan konstruksi teks menjadi 
lebih padat dan ringkas. Peringkasan teks awas menjadi Braille 
tidak boleh mengurangi inti informasi. Prinsip ini sejalan dengan 
audio book jenis abridge (Camalia, 2016). Sifat padat dan 
ringkas itu yang diharapkan seperti menulis berita telegram, 
yang hanya mempertahankan informasi pokok. Gagasan 
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pengembangan wacana telegrafis diturunkan dari konsep 
kalimat telegrafis pada periode pemerolehan bahasa anak. 
Pada kalimat telegrafis, anakanak hanya mempertahankan 
kontentif, yakni kata yang signifikan menentukan makna 
suatu kalimat; misalnya, Bapak kantor untuk menyatakan 
maksud ‘Bapak sedang bekerja di kantor’. Merujuk konsep 
dasar itu, wacana tulis telegrafis dikembangkan agar peserta 
didik tunanetra tidak kehilangan informasi karena terkendala 
kecepatan membacanya yang masih sangat rendah. Berikut ini 
disajikan sebuah contoh teks informasi tentang covid 19 dalam 
2 huruf yang berbeda. 

Contoh 1.

Tips Hidup Sehat di Rumah Selama
Pandemi Covid-19

Sejak masuknya Covid-19 di Indonesia,  masyarakt 
diminta untuk tetap di rumah dan melakukan segala 
sesuatu dari rumah. Selama di rumah saja mungkin banyak 
orang yang akhirnya sulit menjaga kesehatan karena tidak 
bisa berolahraga di luar rumah seperti biasanya atau 
terlalu banyak bermalas-malasan di rumah.Namun, kamu 
tetap bisa hidup sehat selama di rumah dengan mengikuti 
tips berikut ini. Ini lah tips hidup sehat di rumah selama 
pandemi Covid-19.

1. Menjaga kebersihan
Menjaga kebersihan adalah salah satu hal yang wajib 

dilakukan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Di saat 
seperti ini, menerapkan hidup bersih bisa menghindarkan 
kita dari infeksi virus dan bakteri penyebab penyakit, 
termasuk virus corona.
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Cara paling sederhana untuk menjaga kebersihan di 
tengah pandemi adalah mencuci tangan dengan teratur 
dan menyemprot barang-barang yang sering disentuh 
menggunakan desinfektan.

2. Mengkonsumsi makanan sehat
Mengonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur-

sayuran merupakan satu di antara pola hidup sehat, sangat 
penting dilakukan ketika masa pandemi virus corona saat 
ini. Buah dan sayur juga merupakan sumber serat, vitamin 
dan mineral, serta senyawa penting lain yang dibutuhkan 
tubuh. Simpan buah-buahan dan sayuran di lemari es 
untuk memungkinkan mempertahankan nutrisi yang 
terkandung, selain dimakan saat segar. Dengan sering 
mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan tubuh 
kita juga akan lebih sehat dan juga dapat menambah daya 
tahan tubuh terhadap bakteri atau virus seperti covid-19 
ini.

3. Berolahraga
Agar tubuh dan pikiran tetap sehat selama dirumah, 

selain berjemur anda harus tetap meluangkan waktu un-
tuk berolahraga. Tidak perlu olahraga berat, olahraga 
ringan seperti lari-lari kecil di sekitar rumah sudah cukup 
untuk membuat badan tetap bergerak. Selain itu, lakukan 
aktivitas fisik di rumah seperti membersihkan rumah juga 
efektif sebagai pengganti olahraga di luar rumah. Dengan 
olahraga rutin setiap hari dapat menjaga tubuh agar tetap 
sehat, terutama dapat meningkatkan daya tahan tubuh 
agar terlindungi dari virus.

4. Periksa diri sendiri
Salah satu cara paling membantu mencegah makan 

berlebih adalah untuk memahami mengapa hal itu terjadi. 
Ada banyak alasan mengapa Anda mungkin harus makan 
berlebihan, termasuk stres atau bosan. Jika mendapati 
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diri Ada makan terlalu sering atau makan terlalu banyak 
dalam satu waktu, luangkan waktu sebentar dan periksa 
diri sendiri. Pertama, penting untuk menentukan apakah 
Anda makan karena lapar dan butuh makanan, atau apakah 
ada alasan lain. Sebelum makan, berikan perhatian khusus 
pada perasaan Anda, seperti stres, bosan, kesepian, atau 
cemas. Cukup berhenti dan mengevaluasi situasi dapat 
membantu Anda memahami apa yang memaksa Anda 
untuk makan berlebihan dan dapat membantu mencegah 
makan berlebihan di masa depan. Jika merasa sulit 
melawan rasa ingin makan, Anda mungkin harus mencari 
bantuan profesional. Terutama jika itu adalah kejadian 
umum atau Anda makan sampai merasa tidak nyaman 
dan mengalami perasaan malu atau bersalah sesudahnya, 
mungkin itu tanda-tanda gangguan makan.

5. Penuhi kebutuhan cairan tubuh
Konsumsi minimal 2 liter air atau setara 8 gelas 

setiap harinya. Air memiiki banyak manfaat, seperti 
menyalurkan kadar oksigen ke seluruh sel tubuh, sehingga 
sistem peredaran darah tetap lancar. Selain itu, air data 
membersihkan racun berbahaya dari tubuh dan menjaga 
fungsi ginjal. Selalu letakkan botol berisi air di dekatmu 
atau meja kerja saat di rumah. Atau kamu bisa memasang 
alarm di smartphone yang mengingatkanmu untuk 
memenuhi kebutuhan cairan. 
Sumber : https://yoursay.suara.com/health/

    20  Juli 2020 

Contoh teks 1  berhuruf awas yang utuh tersebut 
terdiri dari 525 kata. Selanjutnya, jika contoh teks 1 tersebut 
dikonversi ke dalam huruf Braille akan tampak seperti berikut 
ini. 
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⠏⠗⠕⠞⠕⠅⠕⠇ ⠅⠑⠎⠑⠓⠁⠞⠁⠝ ⠽⠁⠝⠛ ⠅⠑⠞⠁⠞ ⠙⠁⠇⠁⠍ 
⠅⠑⠎⠑⠓⠁⠗⠊⠁⠝⠝⠽⠁. ⠠⠏⠑⠎⠁⠝ ⠅⠁⠍⠊ ⠏⠁⠅⠁⠊ 
⠍⠁⠎⠅⠑⠗ ⠙⠁⠝ ⠼⠚⠁⠛⠁ ⠚⠁⠗⠁⠅. ⠠⠚⠁⠙⠊⠂ ⠝⠛⠛⠁⠅ 
⠏⠑⠙⠥⠇⠊ ⠅⠁⠇⠊⠁⠝ ⠎⠁⠝⠛⠁⠞ ⠏⠑⠗⠉⠁⠽⠁ ⠁⠞⠁⠥ 
⠎⠁⠝⠛⠁⠞ ⠞⠊⠙⠁⠅ ⠏⠑⠗⠉⠁⠽⠁⠂ ⠊⠝⠞⠊⠝⠽⠁ ⠅⠁⠇⠊⠁⠝ 
⠇⠁⠅⠥⠅⠁⠝ ⠼⠃ ⠓⠁⠇ ⠊⠞⠥ ⠎⠁⠚⠁⠂ ⠏⠑⠎⠁⠝⠝⠽⠁.

⠠⠏⠑⠝⠛⠁⠇⠁⠍⠁⠝ ⠞⠁⠅ ⠚⠁⠥⠓ ⠃⠑⠗⠃⠑⠙⠁ ⠙⠊⠃⠁⠛⠊⠅⠁⠝ 
⠠⠅⠑⠏⠁⠇⠁ ⠠⠏⠑⠗⠁⠺⠁⠞ ⠠⠊⠠⠉⠠⠥ ⠠⠗⠠⠎ ⠙⠗ 
⠠⠅⠁⠝⠥⠚⠕⠎⠕⠂ ⠠⠃⠁⠇⠊⠅⠏⠁⠏⠁⠝⠂ ⠠⠗⠥⠎⠞⠊⠝⠁ 
⠠⠎⠥⠎⠁⠝⠞⠊. ⠠⠊⠁ ⠓⠁⠗⠥⠎ ⠍⠑⠝⠛⠑⠝⠁⠅⠁⠝ ⠃⠁⠚⠥ 
⠁⠇⠁⠞ ⠏⠑⠇⠊⠝⠙⠥⠝⠛ ⠙⠊⠗⠊ ⠁⠞⠁⠥ ⠠⠁⠠⠏⠠⠙ 
⠎⠑⠇⠁⠍⠁ ⠼⠓ ⠚⠁⠍ ⠎⠑⠓⠁⠗⠊ ⠎⠁⠁⠞ ⠃⠑⠗⠞⠥⠛⠁⠎ ⠼⠙⠊ 
⠗⠥⠁⠝⠛ ⠠⠊⠠⠉⠠⠥. ⠠⠍⠑⠎⠅⠊ ⠙⠑⠍⠊⠅⠊⠁⠝ ⠎⠁⠁⠞ 
⠃⠑⠗⠞⠥⠛⠁⠎⠂ ⠼⠊⠁ ⠞⠁⠅ ⠇⠥⠏⠁ ⠍⠑⠝⠛⠊⠝⠛⠁⠞⠅⠁⠝ 
⠁⠛⠁⠗ ⠏⠁⠎⠊⠑⠝⠝⠽⠁ ⠃⠑⠗⠏⠊⠅⠊⠗⠁⠝ ⠏⠕⠎⠊⠞⠊⠋ 
⠙⠁⠝ ⠃⠁⠝⠽⠁⠅ ⠞⠑⠗⠞⠁⠺⠁ ⠁⠛⠁⠗ ⠎⠥⠁⠎⠁⠝⠁ ⠓⠁⠞⠊ 
⠍⠑⠝⠚⠁⠙⠊ ⠼⠃⠁⠓⠁⠛⠊⠁. ⠠⠞⠑⠞⠁⠏⠊ ⠅⠑⠏⠁⠙⠁ 
⠅⠑⠇⠥⠁⠗⠛⠁⠝⠽⠁⠂ ⠼⠊⠁ ⠓⠁⠗⠥⠎ ⠍⠑⠍⠃⠑⠗⠊⠅⠁⠝ 
⠏⠑⠍⠁⠓⠁⠍⠁⠝ ⠏⠁⠙⠁ ⠁⠝⠁⠅⠤⠁⠝⠁⠅⠝⠽⠁ ⠞⠑⠝⠞⠁⠝⠛ 
⠞⠁⠝⠛⠛⠥⠝⠛ ⠚⠁⠺⠁⠃ ⠍⠥⠇⠊⠁ ⠽⠁⠝⠛ ⠙⠊⠑⠍⠃⠁⠝⠝⠽⠁. 
⠠⠍⠥⠝⠛⠅⠊⠝ ⠊⠝⠊ ⠊⠍⠥⠝⠊⠎⠁⠎⠊ ⠁⠇⠁⠍⠊ ⠃⠥⠁⠞ ⠅⠊⠞⠁ 
⠎⠑⠍⠥⠁. ⠠⠽⠁⠝⠛ ⠏⠑⠝⠞⠊⠝⠛ ⠅⠊⠞⠁ ⠎⠑⠍⠥⠁ ⠼⠚⠁⠛⠁ 
⠙⠊⠗⠊⠂ ⠏⠁⠅⠁⠊ ⠍⠁⠎⠅⠑⠗⠂ ⠍⠊⠝⠥⠍ ⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝ 
⠙⠁⠝ ⠍⠁⠅⠁⠝ ⠞⠑⠗⠁⠞⠥⠗⠂ ⠊⠎⠞⠊⠗⠁⠓⠁⠞⠂ ⠎⠑⠍⠕⠛⠁ 
⠅⠊⠞⠁ ⠼⠙⠊⠚⠁⠛⠁ ⠕⠇⠑⠓ ⠠⠁⠇⠇⠁⠓ ⠠⠎⠠⠺⠠⠞⠂ ⠼⠊⠁ 
⠍⠑⠝⠉⠑⠗⠊⠞⠁⠅⠁⠝. ⠠⠎⠁⠍⠁ ⠙⠑⠝⠛⠁⠝ ⠠⠙⠑⠃⠗⠽⠝⠁⠂ 
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⠠⠗⠥⠎⠞⠊⠝⠁ ⠚⠥⠛⠁ ⠃⠑⠅⠑⠗⠚⠁ ⠎⠑⠉⠁⠗⠁ ⠊⠅⠓⠇⠁⠎ 
⠙⠁⠝ ⠞⠊⠙⠁⠅ ⠍⠑⠝⠛⠓⠁⠗⠁⠏⠅⠁⠝ ⠊⠍⠃⠁⠇⠁⠝. ⠠⠝⠁⠍⠥⠝ 
⠼⠊⠁ ⠍⠑⠝⠛⠁⠅⠥ ⠍⠑⠝⠙⠁⠏⠁⠞⠅⠁⠝ ⠊⠝⠎⠑⠝⠞⠊⠋ ⠁⠞⠁⠥ 
⠞⠥⠝⠚⠁⠝⠛⠁⠝ ⠙⠁⠗⠊ ⠏⠑⠍⠑⠗⠊⠝⠞⠁⠓ ⠞⠑⠗⠓⠊⠞⠥⠝⠛ 
⠎⠑⠚⠁⠅ ⠠⠍⠁⠗⠑⠞ ⠇⠁⠇⠥. ⠠⠁⠇⠓⠁⠍⠙⠥⠇⠊⠇⠇⠁⠓ 
⠍⠑⠝⠚⠁⠙⠊ ⠊⠍⠥⠝⠂ ⠙⠁⠝ ⠊⠍⠥⠝ ⠃⠥⠁⠞ ⠞⠑⠍⠁⠝⠤⠞⠑⠍⠁⠝ 
⠏⠑⠝⠽⠑⠍⠁⠝⠛⠁⠞⠂ ⠅⠁⠞⠁⠝⠽⠁.

⠠⠏⠑⠗⠚⠥⠁⠝⠛⠁⠝⠝⠽⠁ ⠍⠑⠍⠑⠗⠁⠝⠛⠊ ⠠⠉⠕⠧⠊⠙⠤⠁⠊ 
⠞⠊⠙⠁⠅⠇⠁⠓ ⠍⠥⠙⠁⠓⠂ ⠼⠁⠙⠁ ⠏⠥⠅⠥⠇⠁⠝ ⠃⠑⠗⠁⠞ 
⠽⠁⠝⠛ ⠎⠑⠍⠏⠁⠞ ⠙⠊⠗⠁⠎⠁⠅⠁⠝⠝⠽⠁. ⠠⠎⠑⠕⠗⠁⠝⠛ 
⠞⠑⠍⠁⠝ ⠎⠑⠚⠁⠺⠁⠞ ⠎⠑⠎⠁⠍⠁ ⠞⠑⠝⠁⠛⠁ ⠍⠑⠙⠊⠎ ⠓⠁⠗⠥⠎ 
⠍⠑⠝⠊⠝⠛⠛⠁⠇ ⠼⠙⠊ ⠗⠥⠁⠝⠛ ⠠⠊⠠⠉⠠⠥ ⠞⠑⠍⠏⠁⠞⠝⠽⠁ 
⠃⠑⠗⠞⠥⠛⠁⠎⠂ ⠅⠁⠗⠑⠝⠁ ⠞⠑⠗⠏⠁⠏⠁⠗ ⠠⠉⠕⠧⠊⠙⠤⠁⠊. 
⠠⠊⠝⠊ ⠃⠑⠝⠁⠗⠤⠃⠑⠝⠁⠗ ⠅⠁⠽⠁⠅ ⠞⠑⠇⠊⠃⠁⠞ ⠙⠗⠁⠍⠁⠂ 
⠃⠊⠅⠊⠝ ⠇⠑⠍⠁⠎⠂ ⠼⠙⠊ ⠎⠁⠁⠞ ⠊⠞⠥ ⠎⠑⠉⠁⠗⠁ 
⠕⠞⠕⠍⠁⠞⠊⠎ ⠅⠁⠍⠊ ⠽⠁⠝⠛ ⠼⠁⠙⠁ ⠙⠊ ⠗⠥⠁⠝⠛ ⠠⠊⠠⠉⠠⠥ 
⠇⠑⠍⠁⠎ ⠎⠑⠍⠥⠁⠝⠽⠁⠂ ⠅⠑⠝⠁⠝⠛ ⠠⠗⠥⠎⠞⠊⠝⠁. ⠠⠊⠁ 
⠏⠥⠝ ⠚⠥⠛⠁ ⠃⠑⠗⠏⠑⠎⠁⠝ ⠁⠛⠁⠗ ⠍⠁⠎⠽⠁⠗⠁⠅⠁⠞ 
⠞⠑⠞⠁⠏ ⠺⠁⠎⠏⠁⠙⠁ ⠙⠁⠝ ⠍⠑⠝⠑⠗⠁⠏⠅⠁⠝ ⠏⠗⠕⠞⠕⠅⠕⠇ 
⠅⠑⠎⠑⠓⠁⠞⠁⠝ ⠙⠑⠝⠛⠁⠝ ⠅⠑⠞⠁⠞. ⠠⠞⠑⠗⠥⠞⠁⠍⠁ ⠉⠠⠍⠂ 
⠍⠑⠍⠁⠅⠁⠊ ⠍⠁⠎⠅⠑⠗⠂ ⠍⠑⠝⠚⠁⠛⠁ ⠚⠁⠗⠁⠅⠂ ⠙⠁⠝ 
⠗⠁⠚⠊⠝ ⠍⠑⠝⠉⠥⠉⠊ ⠞⠁⠝⠛⠁⠝. ⠠⠞⠁⠅⠥⠞ ⠃⠕⠇⠑⠓⠂ 
⠞⠁⠏⠊ ⠺⠁⠎⠏⠁⠙⠁ ⠺⠁⠚⠊⠃. ⠠⠅⠁⠇⠁⠥ ⠞⠁⠅⠥⠞⠝⠽⠁ 
⠃⠑⠗⠇⠑⠃⠊⠓⠁⠝⠂ ⠊⠍⠥⠝ ⠅⠊⠞⠁ ⠼⠚⠁⠙⠊ ⠞⠥⠗⠥⠝⠂ 
⠁⠅⠓⠊⠗⠝⠽⠁ ⠅⠊⠞⠁ ⠍⠑⠝⠥⠗⠥⠝⠅⠁⠝ ⠙⠁⠽⠁ ⠞⠁⠓⠁⠝ 
⠞⠥⠃⠥⠓. ⠠⠎⠁⠞⠥ ⠏⠑⠎⠁⠝ ⠎⠁⠽⠁⠂ ⠅⠁⠇⠁⠥ ⠼⠁⠙⠁ ⠽⠁⠝⠛ 
⠍⠁⠎⠊⠓ ⠞⠊⠙⠁⠅ ⠏⠑⠗⠉⠁⠽⠁⠂ ⠎⠁⠽⠁ ⠁⠝⠞⠁⠗ ⠅⠊⠞⠁ 
⠞⠥⠗ ⠅⠑ ⠗⠥⠁⠝⠛⠁⠝ ⠎⠁⠽⠁⠂ ⠎⠁⠽⠁ ⠏⠑⠗⠇⠊⠓⠁⠞⠅⠁⠝ 
⠕⠗⠁⠝⠛ ⠽⠁⠝⠛ ⠎⠑⠙⠁⠝⠛ ⠃⠑⠗⠚⠥⠁⠝⠛ ⠁⠝⠞⠁⠗⠁ 
⠓⠊⠙⠥⠏ ⠙⠁⠝ ⠍⠁⠞⠊⠂ ⠏⠑⠎⠁⠝ ⠠⠗⠥⠎⠞⠊⠝⠁.
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⠠⠎⠑⠞⠑⠇⠁⠓ ⠍⠑⠝⠙⠑⠝⠛⠁⠗ ⠏⠑⠝⠛⠁⠇⠁⠍⠁⠝ ⠏⠁⠗⠁ 
⠞⠑⠝⠁⠛⠁ ⠍⠑⠙⠊⠎ ⠊⠞⠥⠂ ⠙⠗ ⠠⠗⠑⠊⠎⠁ ⠽⠁⠝⠛ 
⠍⠑⠍⠁⠝⠙⠥ ⠏⠑⠗⠃⠊⠝⠉⠁⠝⠛⠁⠝ ⠊⠞⠥ ⠍⠑⠍⠃⠑⠗⠊⠅⠁⠝ 
⠁⠏⠗⠑⠎⠊⠁⠎⠊⠝⠽⠁. ⠠⠊⠁ ⠃⠑⠗⠓⠁⠗⠁⠏ ⠙⠑⠝⠛⠁⠝ ⠎⠥⠅⠁ 
⠙⠥⠅⠁ ⠏⠑⠝⠛⠁⠇⠁⠍⠁⠝ ⠏⠁⠗⠁ ⠞⠑⠝⠁⠛⠁ ⠍⠑⠙⠊⠎ ⠽⠁⠝⠛ 
⠃⠑⠗⠞⠥⠛⠁⠎ ⠼⠙⠊ ⠇⠁⠏⠁⠝⠛⠁⠝⠂ ⠍⠁⠎⠽⠁⠗⠁⠅⠁⠞ ⠽⠁⠝⠛ 
⠏⠑⠎⠊⠍⠊⠎ ⠁⠅⠁⠝ ⠎⠁⠙⠁⠗ ⠃⠁⠓⠁⠽⠁ ⠠⠉⠕⠧⠊⠙⠤⠁⠊. 
⠠⠎⠑⠞⠑⠇⠁⠓ ⠅⠊⠞⠁ ⠍⠑⠝⠽⠊⠍⠁⠅ ⠏⠑⠗⠃⠊⠝⠉⠁⠝⠛⠁⠝ 
⠽⠁⠝⠛ ⠍⠑⠝⠽⠑⠝⠞⠥⠓ ⠓⠁⠞⠊ ⠞⠁⠙⠊⠂ ⠅⠊⠞⠁ ⠓⠁⠗⠥⠎ 
⠍⠑⠝⠽⠁⠙⠁⠗⠊ ⠃⠁⠓⠺⠁ ⠛⠁⠗⠙⠁ ⠞⠑⠗⠙⠑⠏⠁⠝ ⠥⠝⠞⠥⠅ 
⠍⠑⠝⠛⠓⠁⠙⠁⠏⠊ ⠠⠉⠕⠧⠊⠙⠤⠁⠊ ⠚⠥⠎⠞⠗⠥ ⠁⠙⠁⠇⠁⠓ 
⠅⠊⠞⠁ ⠎⠑⠍⠥⠁⠂ ⠍⠁⠎⠽⠁⠗⠁⠅⠁⠞ ⠠⠊⠝⠙⠕⠝⠑⠎⠊⠁ 
⠽⠁⠝⠛ ⠃⠑⠝⠁⠗⠤⠃⠑⠝⠁⠗ ⠓⠁⠗⠥⠎ ⠙⠊⠎⠊⠏⠇⠊⠝⠂ 
⠍⠑⠇⠁⠅⠎⠁⠝⠁⠅⠁⠝ ⠉⠠⠍. ⠠⠓⠁⠝⠽⠁ ⠙⠑⠝⠛⠁⠝ ⠉⠠⠍ ⠅⠊⠞⠁ 
⠍⠁⠍⠏⠥ ⠍⠑⠍⠥⠞⠥⠎ ⠍⠁⠞⠁ ⠗⠁⠝⠞⠁⠊ ⠏⠑⠝⠽⠑⠃⠁⠗⠁⠝⠂ 
⠠⠗⠑⠊⠎⠁ ⠅⠑⠍⠃⠁⠇⠊ ⠍⠑⠝⠛⠊⠝⠛⠁⠞⠅⠁⠝.

⠠⠚⠁⠅⠁⠗⠞⠁⠂ ⠼⠃ ⠠⠕⠅⠞⠕⠃⠑⠗ ⠼⠃⠚⠃⠚
⠠⠙⠊⠅⠥⠞⠊⠏ ⠙⠁⠗⠊ ⠠⠞⠊⠍ ⠠⠅⠕⠍⠥⠝⠊⠅⠁⠎⠊ ⠠⠅⠕⠍⠊⠞⠑ 
⠠⠏⠑⠝⠁⠝⠛⠁⠝⠁⠝ ⠠⠉⠕⠧⠊⠙⠤⠁⠊  ⠠⠏⠑⠍⠥⠇⠊⠓⠁⠝ 
⠠⠑⠅⠕⠝⠕⠍⠊ ⠠⠝⠁⠎⠊⠕⠝⠁⠇

Merujuk KEM peserta didik tunanetra, teks dengan 
jumlah kata 525 kata  dibutuhkan waktu 5,20 – 6,18 menit; 
sedangkan peserta didik awas hanya membutuhkan 1,61 – 2,1 
menit. Untuk membatu literasi anak tunanetra, teks tersebut 
perlu diubah menjadi wacana telagrafis dengan jumlah kata 
yang lebih sedikit, seperti berikut ini. 
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Tips Hidup Sehat di Rumah Selama Pandemi Covid-19
Berikut ini adalah lima tips hidup sehat tinggal di rumah 

selama pandemi Covid-19. Pertama, menjaga kebersihan, 
mencuci tangan dan menyemprot barang dengan desinfektan. 
Kedua, perbanyak makan buah dan sayur sebagai sumber 
vitamin, mineral dan serat. Ketiga, lakukan olahraga ringan, 
aktivitas fisik, dan berjemur untuk ketahanan tubuh. Keempat, 
kendalikan diri dari rasa cemas, bosan, dan stress serta tidak 
makan secara berlebihan. Kelima, minimal minum 2 liter atau 
8 gelas air sehari untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 

Teks telegrafis tersebut terdiri dari 75 kata dengan 
kandungan informasi yang sama dengan teks sebelumnya. 
Dengan konstruksi teks telegrafis itu anak tunanetra hanya 
membutuhkan waktu 1 menit untuk membacanya. Pilihan 
bentuk teks telegrafis diharapkan dapat membantu peserta 
didik tunanetra untuk mendapatkan informasi yang cepat dan 
akurat. Selanjutnya, jika teks telegrafis itu dikonversi ke dalam 
huruf Braille akan tampak seperti berikut ini.

 
⠠⠞⠊⠏⠎ ⠠⠓⠊⠙⠥⠏ ⠠⠎⠑⠓⠁⠞ ⠼⠙⠊ ⠠⠗⠥⠍⠁⠓ ⠠⠎⠑⠇⠁⠍⠁ 
⠠⠏⠁⠝⠙⠑⠍⠊ ⠠⠉⠕⠧⠊⠙⠤⠁⠊
⠠⠃⠑⠗⠊⠅⠥⠞ ⠊⠝⠊ ⠁⠙⠁⠇⠁⠓ ⠇⠊⠍⠁ ⠞⠊⠏⠎ ⠓⠊⠙⠥⠏ 
⠎⠑⠓⠁⠞ ⠞⠊⠝⠛⠛⠁⠇ ⠼⠙⠊ ⠗⠥⠍⠁⠓ ⠎⠑⠇⠁⠍⠁ 
⠏⠁⠝⠙⠑⠍⠊ ⠠⠉⠕⠧⠊⠙⠤⠁⠊. ⠠⠏⠑⠗⠞⠁⠍⠁⠂ ⠍⠑⠝⠚⠁⠛⠁ 
⠅⠑⠃⠑⠗⠎⠊⠓⠁⠝⠂ ⠍⠑⠝⠉⠥⠉⠊ ⠞⠁⠝⠛⠁⠝ ⠙⠁⠝ 
⠍⠑⠝⠽⠑⠍⠏⠗⠕⠞ ⠃⠁⠗⠁⠝⠛ ⠙⠑⠝⠛⠁⠝ ⠙⠑⠎⠊⠝⠋⠑⠅⠞⠁⠝. 
⠠⠅⠑⠙⠥⠁⠂ ⠏⠑⠗⠃⠁⠝⠽⠁⠅ ⠍⠁⠅⠁⠝ ⠃⠥⠁⠓ ⠙⠁⠝ 
⠎⠁⠽⠥⠗ ⠎⠑⠃⠁⠛⠁⠊ ⠎⠥⠍⠃⠑⠗ ⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝⠂ ⠍⠊⠝⠑⠗⠁⠇ 
⠙⠁⠝ ⠎⠑⠗⠁⠞. ⠠⠅⠑⠞⠊⠛⠁⠂ ⠇⠁⠅⠥⠅⠁⠝ ⠕⠇⠁⠓⠗⠁⠛⠁ 
⠗⠊⠝⠛⠁⠝⠂ ⠁⠅⠞⠊⠧⠊⠞⠁⠎ ⠋⠊⠎⠊⠅⠂ ⠙⠁⠝ ⠃⠑⠗⠚⠑⠍⠥⠗ 
⠥⠝⠞⠥⠅ ⠅⠑⠞⠁⠓⠁⠝⠁⠝ ⠞⠥⠃⠥⠓. ⠠⠅⠑⠑⠍⠏⠁⠞⠂ 
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⠅⠑⠝⠙⠁⠇⠊⠅⠁⠝ ⠙⠊⠗⠊ ⠙⠁⠗⠊ ⠗⠁⠎⠁ ⠉⠑⠍⠁⠎⠂ 
⠃⠕⠎⠁⠝⠂ ⠙⠁⠝ ⠎⠞⠗⠑⠎⠎ ⠎⠑⠗⠞⠁ ⠞⠊⠙⠁⠅ ⠍⠁⠅⠁⠝ 
⠎⠑⠉⠁⠗⠁ ⠃⠑⠗⠇⠑⠃⠊⠓⠁⠝. ⠠⠅⠑⠇⠊⠍⠁⠂ ⠍⠊⠝⠊⠍⠁⠇ 
⠍⠊⠝⠥⠍ ⠼⠃ ⠇⠊⠞⠑⠗ ⠁⠞⠁⠥ ⠼⠓ ⠛⠑⠇⠁⠎ ⠁⠊⠗ ⠎⠑⠓⠁⠗⠊ 
⠥⠝⠞⠥⠅ ⠍⠑⠍⠑⠝⠥⠓⠊ ⠅⠑⠃⠥⠞⠥⠓⠁⠝ ⠉⠁⠊⠗⠁⠝ ⠞⠥⠃⠥⠓.

3.5 Penutup
Pelaksanaan GLS bagi peserta didik tunanetra  masih 

banyak menghadapi kendala, antara lain kecepatan membaca 
huruf Braille masih berada di bawah rata-rata. Untuk 
mengimbangi kecepatan membaca huruf Braille yang jauh lebih 
rendah daripada kecepatan membaca huruf awas diperlukan 
teks berhuruf Braille yang dikemas secara singkat dan padat, 
tanpa mengurangi informasi pokok. Kendala lain bersumber 
dari internal personlitas perserta didik, seperti kecemasan dan 
frustasi yang mengurangi motivasi berprestasi para peserta 
didik tunanetra. Untuk mengatasi kendala itu, pihak sekolah 
mengembangkan tiga pola kegiatan literasi tunanetra, yaitu 
dibacakan guru, menggunakan audio book, dan menyediakan 
pojok Braille di belakang ruang kelas. Penerapan tiga pola itu 
merupakan upaya implementasi kegiatan early literacy, basic 
literacy, library literacy, media literacy, dan technology literacy. 
Karena keterbatasannya pada aspek penglihatan, kepada 
peserta didik tunanetra tidak dapat dilakukan kegiatan visual 
literacy. Kegiatan ini diganti dengan pajanan benda tiruan tiga 
dimensi yang fokus pada penggunaan indera takstil. Untuk 
menyukseskan program nasional ini, dukungan publik sangat 
dibutuhkan. Dukungan konkret telah banyak dilakukan oleh 
dunia usaha dan Industri. Dukungan konkret komite sekolah 
dan orang tua/wali murid perlu lebih didorong, bukan hanya 
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pada pemahaman terhadap pentingnya keterampilan literasi 
bagi peserta didik. Komite sekolah dapat membentuk komite 
literasi Braille yang membantu tumbuhkembang keterampilan 
literasi para peserta didik tunanetra. 
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BAB IV
KEBUTUHAN TEKS LITERASI PESERTA 

DIDIK TUNARUNGU

4.1 Ketunarunguan

Istilah tunarungu merujuk pada kondisi sesorang yang 
mengalami hambatan pendengaran. Secara teknis, 
istilah tunarungu mencakup kondisi seseorang yang 

tuli dan kurang dengar. Secara teknis, seorang dikategorikan 
tuli apablia kehilangan kemampuan pendengaran ≥ 70 Iso 
Db; sedangkan disebut kurang dengar apabila kehilangan 
kemampuan pendengaran 35 – 69 Iso db (Haenudin, 2013; 
National Council for Special Education, 2011). Seseorang yang 
telah kehilangan kemampuan pendengaran 70 Iso db ke atas 
akan tidak bisa menerima informasi auditori meskipun telah 
dibantu alat dengar; sedangkan seeorang yang kehilangan 
kemampuan pendengaran 35 – 69 Iso db masih dimungkinkan 
menerima informasi auditori dengan perbantuan alat dengar. 
Merujuk indikator tersebut, tunarungu didefinisikan sebagai 
seseorang yang kehilangan kemampuan pendengarannya, 
baik seluruh atau sebagian, yang berdampak langsung pada 
kehidupannya.   

Selanjutnya, kategorisasi ketunanetraan penting 
dilakukan untuk memudahkan pemberian layanan eduka-
sionalnya; apakah sisa kemampuan dengar seseorang masih 
bisa dikelola untuk pembelajarannya. Berdasarkan tingkat 
kehilangan kemampuan dengarnya, ketunanetraan dapat 
dikelompokkan menjadi 5 kategori, seperti tabel berikut ini.
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Tabel 3 Kategori Ketunarunguan
No Ketegori Keterangan
1. Tunarungu 

ringan

(mild hearing 
losses)

Kehilangan kemampuan dengar 27 – 40 Iso db; 
kesulitan mendengar bunyi jauh; dalam kelas 
membutuhan tempat duduk yang strategis, serta 
dibutuhkan terapi wicara. 

2. Tunarungu 
sedang

(moderate 
hearing losses)

Kehilangan kemampuan dengar 41 – 55 Iso db; 
dapat mengerti bahasa percakapan tetapi tidak 
bisa mengikuti diskusi dalam kelas, membutuhkan 
alat bantu dengar dan terapi wicara. 

3. Tunarungu 
berat (severe 
hearing losses)

Kehilangan kemampuan dengar 56 – 70 Iso 
db; hanya dapat mendengar dari jarak dekat, 
membutuhkan alat bantu dengar. 

4. Tunarungu 
sangat berat 
(profound 
hearing losses)

Kehilangan kemampuan dengar 71 – 90 Iso db; 
hanya dapat mendengar bunyi dari jarak yang 
sangat dekat (sekitar 2,5 Cm); sudah dikatergirikan 
tuli oleh masyarakat awam, membutuhkan 
pendidikan khusus secara intensif, membutuhkan 
alat bantu dengar, memerlukan latihan wicara 
secara khusus.

5 Tunarungu total 
(total hearing 
losses)

Kehilangan kemampuan dengar ≥ 91 Iso db; 
kesadaran akan adanya bunyi berdasarkan 
getaran; penerimaan informasi kebanyakan 
tergantung pada penglihatan, tuli. 

Ketunarungan berimplikasi pada aspek inteligensi, 
bahasa, emosi dan sosial anak. Hambatan perkebangan 
inteligensi sering dialami oleh penyandang tunarungu.  
Hambatan perkembangan inteligensi ini terjadi disebabkan 
adanya kendala pemahaman informasi bahasa. Oleh karena 
itu, pada umumnya perkembangan inteligensi anak tunarungu 
berada di bawah anak normal. Untuk itu, kepada anak 
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tunarungu perlu disiapkan waktu belajar yang lebih lama. 
Selain dalam aspek inteligensi, hambatan yang paling kentara 
dapat diamati pada pemerolehan bahasanya. Fenomena ini 
mudah dipahami karena pemerolehan bahasa bersumber 
dari input pendengaran. Input inilah yang diolah oleh LAD 
(language aquistion divice) yang ada pada setiap orang. 
Hambatan pendengaran membawa dampak selanjutnya, 
yakni keterbatasan memahami kosakta, kalimat, ungkapan/
kiasan hingga hambatan dalam berpikir abstrak. Selain 
berdampak pada perkembangan inteligensi dan pemerolehan 
bahasa, ketunarunguan pun berpengaruh pada aspek emosi 
dan sosial anak. Anak penyandang tunarungu, umumnya 
memiliki egosentrisme yang melebihi anak normal, takut 
terhadap lingkungan luas, lebih bergantung pada orang lain, 
perhatiannya lebih susah dikenadlikan, lebih mudah marah 
dan cenderung cepat tersinggung; akan tetapi anak tunarungu 
umumnya lebih polos, sederhana. (Haenudin, 2013). 

4.2 Hambatan Bahasa dan Literasi Anak Tunarungu
Alothman (2021) menjelaskan bahwa ketunarunguan 

berdampak signifikan pada perkembangan bahasa anak. 
Keterbatasan bahasa anak tunarungu mengakibatkan mereka 
terhambat memahami dunia sekitar. Bahasa isyarat yang 
mereka gunakan tidak bisa menggantikan bahasa lisan. Bahasa 
isyarat memiliki keterbatasan yang lebih banyak daripada 
bahasa lisan. Di sisi lain, kegiatan literasi sangat bergantung 
pada dua keterampilan berbahasa, yakni membaca dan 
menulis. Keterampilan membaca sangat tergantung pada 
kemampuan memahami inferensi, rekognisi kata, kelancaran 
membaca, pengetahuan pembentukan kata (morfologi), dan 
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pengetahuan pendukung yang relevan dengan bahan yang 
dibaca. Keterbatasan bahasa anak tunarungu menyebabkan 
kebutuhan pendukung keterampilan membaca itu tidak 
mereka miliki.  

Hambatan pendengaran berdampak pada perkemba-
ngan bahasa seseorang karena pemerolehan bahasa berawal 
dari proses mendengar ujaran orang-orang di sekitarnya. 
Secara teknis, pemerolehan bahasa secara alamiah ini disebut 
linguistik implisit (Baradja, 1990). Anak-anak tunarungu pada 
umumnya lambat dalam belajar bahasa karena keterbatasan 
menyerap ekspose linguistik dari lingkungannya; juga 
sering keliru menafsirkan input linguistik. Keterlambatan 
pemerolehan bahasa oleh anak-anak tunarungu bisa 
berlangsung hingga usianya masuk sekolah (Briggle, 2005; 
Arnawa, dkk. 2022). Untuk mengatasi hambatan kebahasaan 
ini, disarankan para guru menggunakan strategi pembelajaran 
yang bervariasi agar anak-anak tunarungu memiliki 
pengalaman berbahasa. Keterlambatan pemerolehan bahasa 
oleh anak-anak tunarungu mengakibatkan hambatan literasi. 
Di sisi lain, kajian menunjukkan bahwa pemerolehan bahasa 
merupakan solusi menghadapi hambatan literasi (Alothman, 
2021). Bahasa anak tunarungu dan kemampuannya memahami 
informasi sangat penting dikembangkan meskipun mereka 
mengalami hambatan auditori. Bahasa dan pemahaman anak 
tunarungu tentang dunia sekitar dapat dikembangkan dengan 
menggunakan bahasa isyarat, ejaan jari, dan bahasa tulis. 
Penggunaan bahasa ragam tulis, yakni membaca dan menulis, 
perlu didorong pada anak-anak tunarungu sehingga dapat 
meningkatkan rekognisi kata dan pemahamannya secara 
komprehensif. 
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Pratiwi (2011) menjelaskan bahwa kemampuan ber
bahasa anak-anak tunarungu berpengaruh pada per-
kembangan inteligensinya. Perkembangan inteligensi anak 
tunarungu tidaklah secepat anakanak yang mendengar. 
Hambatan pendengaran berakibat pada terhambatannya ke-
mampuannya berpikir. Hambatan perkembangan inteligensi 
tidak dapat dimaknai dengan IQ anakanak tunarungu rendah; 
tetapi inteligensi  anak-anak tunarungu terhambat berkembang 
karena hambatan bahasa yang dialaminya. Suparno (2001) 
menjelaskan hambatan kebahasaan yang dialami anak 
tunarungu dapat diamati pada aspekaspek berikut, yakni: 
miskin kosakata, sulit memahami ungkapan, kiasan, dan idiom, 
sulit memahami kata abstrak, sulit memhami kalimat panjang 
dan kompleks. Aspek-aspek itu menjadi fokus kajian pada 
kajian ini sehingga bahasa Indonesia anak-anak tunarungu 
dapat dideskripsikan. 

Karakteristik bahasa Indonesia anak tunarungu 
merupakan potret kekinian tentang penggunaannya, baik 
secara produktif maupun reseptif. Pengkarakterisasiannya 
dilakukan dengan mengidentifikasi aspekaspek bahasa 
Indonesia, seperti kosakata dan  gramatikal yang secara riil 
digunakan oleh anak-anak tunarungu. Oleh karena itu, teori 
linguistik deskriptif menjadi  salah satu rujukan dalam kajian 
ini. Lingusitik deskriptif merupakan kajian aspekaspek suatu 
bahasa yang berpijak pada data linguistik otentik dari bahasa 
yang diteliti (Gleason, 1970; Alwasilah, 1985; Arnawa, 2008). 
Penerapan linguistik deskriptif dalam kajian ini diharapkan 
dapat mengungkapkan secara alamiah karakteristik bahasa 
Indonesia anak-anak tunarungu. Sebagai sebuah pendekatan, 
linguistik deskriptif menelaah aspekaspek suatu bahasa 
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secara sinkronis, tanpa mengaitkannya dengan variabel sejarah 
dan perbandingan antarbahasa. Kajian linguistik deskriptif 
bertumpu pada data atau aspek bahasa yang diteliti. Dengan 
pendekatan ini, kekhasan suatu bahasa dapat diungkapkan 
(Kridalaksana, 1993). 

Secara universal objek studi linguistik deskriptif adalah 
struktur suatu bahasa yang dirumuskan berdasarkan pola-
pola yang berulang dari kolektivitas korpus ujaran. Dari konsep 
ini, linguistik deskriptif merupakan prosedur kerja untuk 
mengabstraksikan pola suatu bahasa tertentu berdasarkan 
data otentik yang secara konkret digunakan oleh komunitas 
penutur (Saussure, 1988). Dengan kata lain, linguistik 
deskriptif bertumpu pada data alamiah suatu bahasa. 
Penggunaan data alamiah dalam kajian linguistik merupakan 
sesuatu yang sangat fundamental untuk bisa menjelaskan 
proses-proses kebahasaan terjadi (Sag, 1991). Dalam kajian 
ini, karakteristik bahasa Indonesia anak-anak tunarungu 
diidentifikasi berdasarkan korpus riil yang dihasilkannya. 
Selanjutnya, korpus riil itu dipetakan dalam gramatika bahasa 
Indonesia. Hasil pemetaan itu berupa variasi-variasi bahasa 
Indonesia anak tunarungu. Variasi bahasa yang berpola inilah 
diidentifikasi sebagai karakteristik bahasa Indonesia anak-
anak tunarungu. Prinsip ini sejalan dengan konsep parametric 
variation (Engdahl, 1991).  

Keterampilan berliterasi sangat erat dengan keterampilan 
berbahasa; justeru di sinilah hambatan yang dialami anak 
tunarungu, yakni, keterampilan berbahasa mereka sangat 
rendah. Oleh karena itu, peru diupayakan pembelajaran 
bahasa Indonesia secara sungguh-sungguh pada anak 
tunarungu. Pembelajaran bahasa Indonesia menjadi ‘pintu 
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masuk’ untuk meningkatkan kapasitas literasi. Akan tetapi pada 
pendidikan anak tunarungu beban berat itu justeru ada pada 
pembelajaran bahasa Indonesia. Sesuai karakteristiknya, anak 
tunarungu memiliki hambatan auditif sehingga mereka kurang 
memahami informasi lisan. Dari sudut pandang linguistik, 
hakikat belajar bahasa adalah belajar lisan; dari lisan ke tulis 
(Parera, 1987). Inilah ‘kerja berat’ sejawat guru SLBB. Atas 
keterbatasan auditif, berdasarkan hasil wawancara, para guru 
SLBB umumnya menggunakan pendekatan komunikasi total 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa 
Indonesia dilakukan dengan prinsip fungsional, dengan lebih 
mengutamakan pada aspek bahasa: kosakata, pola kalimat, 
yang memiliki frekensi penggunaan tinggi di masyarakat.  

Suparno (1997) menjelaskan bahwa pendekatan 
komunikasi total merupakan upaya maksimal memanfaatkan 
potensi auditif yang tersisa pada anak tunarungu yang 
dipadu dengan berbagai modus komunikasi lainnya, seperti 
gerak tubuh, bahasa isyarat, wicara, membaca ujaran, ejaan 
jari, menggambar, simbolsimbol, dan pada tingkat lanjut 
dilengkapi dengan membaca dan menulis. Secara psikologis, 
penerapan pendekatan komunikasi total dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia di SLBB merupakan pengakuan eksistensi 
anak tunarungu dalam satu kelompok sosial. Pengakuan itu 
diwujudkan melalui pemilihan strategi dan pilihan materi 
pembelajaran yang paling mungkin dan relevan bagi anak-
anak tunarungu.  Selanjutnya, untuk mendukung literasinya, 
perlu dilakukan intervensi teks terhadap bacaan literasi 
yang diperuntukkan bagi anak-anak tunarungu. Intervensi 
teks dilakukan dengan melakukan  penyesuaian konstruksi 
bacaan dengan karakteristik bahasa Indonesia anak-anak 
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tunarungu. Penyesuaian pilihan bahasa dalam penyusunan 
teks literasi bagi anak tunarungu diharapkan dapat membantu 
mempermudah pemahamannya.   

4.3 Kecepatan Efektif Memabaca Anak Tunarungu
Kecepatan efektif membaca (KEM) merupakan kombinasi 

antara kecepatan menbaca dengan tingkat pemahaman pesan 
yang dibaca. Kecepatan membaca dihitung dari jumlah kata 
yang dibaca per menit; serta pemahaman isi dihitung dengan 
membandingkan skor nyata yang diperoleh dengan skor 
maksimal ideal. Berdasarkan catatan dokumen dari portofolio 
kinerja anak tunarungu, terungkap bahwa keterbatasan 
bahasa Indonesia anak-anak tunarungu terletak pada 
aspek-aspek berikut:  (a) penguasaan kosakata yang sangat 
rendah, (b) kesulitan memahami arti ungkapan/idiomatik, 
(c)  kesulitan memahami makna kata abstrak, (d) kesulitan 
memahami kalimat panjang dan kompleks. Temuan lapangan 
ini memperkuat padangan (Suparno, 2001). Dikaitkan dengan 
kegiatan literasi, justeru keempat aspek kebahasaan itu yang 
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan KEM. Hambatan 
aspek-aspek kebahasaan inilah yang menyebakan diparitas 
KEM yang sangat jauh antara anak tunarungu dengan KEM 
rujukan anak-anak normal. 

Untuk mengurangi diparitas KEM tersebut, aspek-aspek 
kebahasaan yang menghambat kegiatan literasi, seperti 
kosakata, idiom/ungkapan, pembentukan kata (morfologi), 
dan pola-pola kalimat (sintaksis) perlu lebih ditekankan dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia pada anak-anak tunarungu. 
Penekanan pada aspek-aspek kebahasan itu diyakini dapat 
meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, sehingga 
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kapasitas literasi anak-anak tunarungu dapat ditingkatkan. 
Secara lebih rinci, untuk mengatahui KEM anak-anak 

tunarungu, pada kajian ini, subjek kajian ditugasi membaca 
teks yang berjudul “Tips Hidup Sehat di Rumah Selama 
Pandemi Covid19” (dikutip dari  https://yoursay.suara.com/
health/ tanggal 20 Juli 2020). Teks tersebut terdiri dari 519 
kata. Untuk mengetahui pemahaman isi teks itu disediakan 10 
pertanyaan dan setiap pertanyaan memiliki bobot 1; sehingga 
skor maksimal idealnya adalah 10.  Berdasarkan tes tersebut 
diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4. Data Kecepatan Membaca Efektif (KEM) Anak 
Tunarungu 

No. 
Subjek

Waktu
Membaca 

(menit)

Rerata Ke-
cepatan/

menit

Skor 
Nyata

KEM
(kpm)

Keterangan

1. 10,5 49,4 7 34,6 1 – 10 Siwa 
kelas VI2. 9,3 55,8 6 33,5

3. 9,8 53,0 7 37,1

4. 11,0 47,2 7 33,0

5. 9,4 55,2 6 33,1

6. 11,2 46,3 8 37,0

7. 9.2 56,4 6 33,8

8. 10,8 48,1 7 33,7

9. 11,2 46,0 8 36,8

10. 10,1 51,4 7 36,0
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11. 8,3 62,5 7 43,8 11 – 20 
siswa kelas 
IX

12. 6,9 75,2 6 45,1

13. 11,2 46,3 8 37,0

14. 7,9 65,7 6 39,4

15. 10,0 51,9 8 41,5

16. 8,1 64,1 7 44,9

17. 7,8 66,5 6 39,9

18. 8,0 64,9 7 45,4

19. 9,2 56,4 7 39.5

20. 11,7 44,4 9 40,0

21. 7,3 71,1 8 56,9 21 – 30 
siswa kelas 
XII

22. 8,1 64,1 8 51,3

23. 7,1 73,1 9 65,8

24. 7,6 68,3 10 68,3

25. 6,3 82,4 8 65,9

26. 9,2 56,4 8 45,1

27. 7,6 68,3 8 54,6

28. 7,1 73,1 9 65,8

29. 6,9 75,2 8 60,1

30. 6,4 81,1 8 64,9

Berdasarkan sebaran data yang tertera pada tabel 4 di 
atas, dapat dirumuskan rentang KEM rata-rata anak tunarungu 
seperti berikut ini. 
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Tabel 5. Rentang Kecepatan Membaca Efektif  (KEM) Anak 
Tunarungu

No. Kelas KEM

1. VI 33,0 – 37,1 kpm

3. IX 37,0 – 45,5 kpm

3. XII 45,1 – 68,3 kpm

Untuk menjelaskan diparitas KEM anak tunarungu 
dengan anak normal, berikut ini disajikan data bandingan 
antara KEM anaktunarungu dengan KEM rujukan anak normal,  
seperti tampak pada tabel berikut ini. 

Tabel 6. Diparitas Rerata KEM Anak Tunarungu dengan Anak 
Normal

No. Jenjang 
Pendidikan

Rerata KEM
KeteranganAnak 

Tunarungu
Rujukan

Anak Normal

1. SD 35,05 110,0 ± 1 : 3,1

2. SMP 41,25 157,5 ± 1 : 4,8

3. SMA/SMK 56,70 210,0 ± 1 : 4,7

                                      (Dikombinasi dari Artawati et al., 2014) 

Terhadap tabel 4 di atas, ada dua hal yang perlu mendapat 
perhatian. Pertama, ada relasi antara usia dengan KEM pada 
anak tunarungu. Semakin tinggi usia anak cenderung tingkat 
KEM-nya semakin baik. Kedua, tampak ada keterkaitan antara 
kecepatan membaca dengan KEM. Anak yang membaca 



Nengah Arnawa, Anak Agung Gde Alit Geria, & I Gusti Lanang Rai Arsana

60

lebih lambat cenderung menunjukkan KEM yang lebih baik. 
Terhadap kedua temuan itu dapat diberikan pembahasan 
berikut ini. 

Secara teoretis pemerolehan bahasa dipengaruhi 
oleh input linguistik. Baradja (1990) menjelaskan tiga jalur 
input linguistik pada anakanak, yakni linguistik implisit, 
linguistik eksplisit, dan pengetahuan lain. Linguistik implisit 
merupakan pemerolehan bahasa melalui interaksi langsung 
dalam lingkungan alamiah. Dalam konteks kajian ini, anak-
anak tunarungu bersosialisasi bersama lingkungannya dalam 
bahasa Indonesia; sehingga semakin tinggi usianya, kuantitas 
dan kualitas input yang diperolehnya semakin baik. Kuantitas 
dan kualitas input linguistik yang diperoleh secara alamiah 
itulah mempengaruhi KEM anak-anak tunarungu. Input kedua 
adalah linguistik eksplisit, yakni mempelajari aspekaspek 
bahasa secara formal terstruktur. Dalam konteks kajian ini, 
semakin tinggi usia anakanak tunarungu, semakin tinggi pula 
tingkat kelasnya. Dalam hal pembelajaran bahasa, tingkat kelas 
mencerminkan dua hal. Pertama, berkaitan dengan durasi 
waktu yang telah dijalani anak tunarungu untuk mempelajari 
bahasa Indonesia. Kedua, berkaitan dengan kuantitas dan 
kualitas aspek-aspek bahasa Indonesia yang telah dipelajarinya; 
seperti kosakata, ungkapan, dan sintaksis. Penguasaan aspek
aspek kebahasaan itu diyakini mempengaruhi KEM anak-anak 
tunarungu. Input ketiga bersumber dari pelajaran lain di kelas. 
Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia merupakan bahasa 
pengantar resmi dalam pendidikan. Jadi, berdasarkan pijakan 
konseptual itu maka dapat disimpulkan bahwa KEM anak-anak 
tunarungu dipengaruhi oleh usianya. 
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Selanjutnya, tabel 5 menyajikan informasi bahwa KEM 
anak tunarungu pun berkaitan dengan kecepatan membacanya. 
Berdasarkan data, ada kecendrungan bahwa anak-anak yang 
membaca lebih lambat justeru KEM-nya lebih baik. Terhadap 
data ini dapat diberi pembahasan berdasarkan hakikat KEM.  
Kecepatan efektif membaca (KEM) merupakan representasi 
keterampilan membaca ideal karena merupakan kombinasi 
antara kecepatan dengan tingkat pemahaman (Darmawati, 
2019). Kecepatan dihitung berdasarkan jumlah kata yang dibaca 
per menit; dan pemahaman isi dihitung dari perbadingan skor 
nyata dengan skor maksimal ideal. Berdasarkan data pada tabel 
5, tampak bahwa anak tunarungu yang memiliki kecepatan 
membaca lebih lambat berhasil mencapai skor nyata yang lebih 
tinggi. Data ini menginformasikan bahwa aktivitas kognitif 
anak tunarungu membutuhkan waktu yang lebih banyak 
untuk memahami isi bacaan. Data ini memperkuat konsep 
bahwa kegiatan membaca bukanlah sematamata aktivitas 
fisik. Membaca merupakan aktifitas reseptif yang melibatkan 
aspek kognitif. Oleh karena itu, pengembangan aspek kognitif 
anak tunarungu perlu mendapat pehatian. 

4.4 Karakteristik Bahasa dan Kebutuhan Teks Literasi Anak 
Tunarungu

Ada 3 aspek kebahasaan dalam performansi bahasa 
Indonesia anak tunarungu yang menjadi fokus pengkajian; 
yakni: kosakata, gramatikal; dan kewacanaan. Ketiga aspek itu 
dijelaskan berikut ini. 
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4.4.1 Karakteristik Kosakata Bahasa Indonesia Anak 
Tunarungu
Karakteristik kosakaata bahasa Indonesia anak-anak 

tunarungu dapat dideskripsikan seperti berikut ini. 
Pertama, kosakata anak-anak tunarungu didominasi kata 

umum. Setiap kata dalam suatu bahasa memiliki hubungan 
dengan yang lainnya. Salah satu sifat hubungan antarkata itu 
adalah umum – khusus. Secara semantik, makna kata umum 
mencakup makna kata khusus. Berdasarkan data, kosakata 
bahasa Indonesia anak-anak tunarungu didominasi oleh 
kata-kata umum. Dalam kajian ini, kepada anak tuna rungu 
ditunjukkan beberapa gambar bunga secara bergantian. 
Pertama ditunjukkan gambar mawar; anak tunarungu 
menyebutnya dengan bunga. Kedua, ditunjukkan gambar 
cempaka; anak tunarungu tetap menyebutnya dengan bunga. 
Ketiga, ditunjukkan dengan kamboja; anak tunarungu pun 
tetap menyebutnya bunga. Respon anakanak tunarungu itu 
tidaklah salah, tetapi kurang spesifik karena bunga merupakan 
kata umum  sedangkan mawar, cempaka, dan kamboja 
merupakan kata khusus. Selanjutnya, dengan prosedur yang 
sama, ditunjukkan gambar kerapu, mujair, dan tongkol; anak-
anak tunarungu mengidentifikasinya dengan ikan. Ketiga, 
ditunjukkan rompi, kemeja, t-shirt; anak-anak tunarungu 
menyebutnya baju. Berdasarkan prosedur pengujian se-
perti itu, terungkap bahwa kosakata anakanak tunarungu 
didominasi oleh kata umum. 

Kedua, kosa kata anak-anak tunarungu umumnya me-
representasikan makna konkret Secara semantik, kosakata 
suatu bahasa dapat diklasfikasi menjadi 2 kelompok utama, 
yaitu kata konkret dan abstrak. Disebut kata konkret apabila 



Kebutuhan Teks Literasi Peserta Didik Sekolah Luar Biasa

63

referensi kata itu berkaitan dengan aspek fisik; sedangkan 
disebut abstrak apabila referensinya berkaitan dengan 
mental, konseptual, dan emosi. Berdasarkan hasil pencatatan 
dokumen, diketahui bahwa 95,23% kosakata bahasa Indonesia 
anak tunarungu merupakan kata konkret; hanya 4,77 % yang 
merupakan kata abstrak, seperti tabel 7 berikut ini.  

Tabel 7. Klasifiaksi dan Frekuensi Kosakata Bahasa Indonesia 
Anak Tunarungu

NO KATEGORI

Referensi

Konkret Abstrak

Frekwensi % Frekwensi %

1 Nomina 203 28,47 23 3,23

2. Verba 322 45,16 8 1,12

3. Adverbia 60 8,41 0 0

4. Pronomina 12 1,68 0 0

5. Adjektiva 61 8,56 3 0,42

6. Partikel 0 0 0 0

7. Numeralia 21 2,95  0 0

JUMLAH 679 95,23 34 4,77

Ketiga, Anakanak tunarungu kurang mampu 
menggunakan istilah. Istilah merupakan bagian dari kosakata. 
Istilah merupakan kata teknis yang digunakan pada bidang
bidang tertentu. Istilah digunakan untuk menggambarkan 
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kecermatan berpikir. Berdasarkan dokumen kenerja siswa, 
belum ditemukan penggunaan istilahistilah teknis oleh anak 
tunarungu. Selanjutnya, dengan menggunakan teknik pancing 
pun, anak-anak tunarungu gagal menggunkan istilah. Anak
anak tunarungu mayoritas gagal  mengembangkan kalimat 
dengan istilah umum, seperti:  aspirasi, otodidak, piawai, 
kebudayaan, bijaksana, dan lain-lain. 

Keempat, anak-anak tunarungu kurang mampu 
menggunakan kiasan. Kiasan merupakan ragam kosakata 
dalam suatu bahasa. Kiasan digunakan untuk menyatakan 
makna tidak sebenarnya. Pemaknaan kiasan umumnya 
menggunakan logika analogi atau perbandingan. Berdasarkan 
dokumen kinerja siswa tunarungu, belum ditemukan 
penggunaan kiasan. Selanjutnya, dengan teknik pancing 
anak-anak tunarungu diminta mengembangkan kalimat yang 
mengandung ungkapan; misalnya: panjang tangan, tebal 
muka, keras kepala, tinggi hati. Dengan teknik ini pun anak-
anak mayoritas gagal mengembangkan kalimat. 

Kelima, anak-anak tunarungu kurang mampu meng-
gunakan kata majemuk. Kata majemuk merupakan gabungan 
dua atau lebih kata dasar yang menghasilkan satu makna 
baru. Konstruksi kata majemuk tidak bisa disisipi kata lain. 
Dalam dokumen kinerja anak-anak tunarungu tidak banyak 
ditemukan data tentang penggunaan kata majemuk. Dari 713 
data kosakata, ditemukan hanya 4 (0,56%) penggunaan kata 
majemuk, yaitu: kacamata, matahari, orangtua, dan rumah 
sakit. Oleh anak tunarungu, tampaknya, penggunaan kata 
majemuk sering diganti dengan sinonimnya, misalnya, kata 
surat kabar diganti dengan koran. 
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4.4.2 Karakteristik Kompetensi Gramatikal Anak Tunarungu
Ada 2 aspek gramatikal yang menjadi fokus kajian 

performansi bahasa Indonesia anak-anak tunarungu, yaitu 
bidang morfologi dan sintaksis. Dalam bidang morfologi 
(pembentukan kata), anak tunarungu relatif kurang produktif 
dalam pembentukan kata turunan (polimorfemis). Dikatakan 
demikian karena bahasa Indonesia memiliki banyak afiks, 
yang terdiri dari: 8 prefiks, 4 infiks, 11 sufiks, 4 konfiks, dan 9 
kombinasi afiks. Dari afiksafiks tersebut, hanya beberapa afiks 
yang secara produktif digunakan anakanak tunarungu pada 
proses pembentukan kata polimorfemik, seperti tertera pada 
tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Tabulasi Penggunan Afiks Bahasa Indonesia 
  oleh Anak Tunarungu

No Jenis Afiks Contoh data

1. Prefiks {me.N-}, mengajak 

{peN-}, perawat

{ber-}, bekerja, berbisik

{di-} digunakan

{ter-} terbuat

2. Sufiks {-lah}, sangatlah, 

{-an}, tumbuhan, sembarangan

3. K o m b i n a s i 
afiks

{meN – kan}, membersihkan, menjadikan

{meN-i} menyayangi
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4. Konfiks {ke-an} kegunaan

{per-an} perpustakaan

{peN-an} pengetahuan

Dalam bidang sintaksis, anak tunarungu cenderung 
menggunakan kalimat sederhana satu klausa. Data tentang 
pola kalimat anak tunarungu diambil dari catatan dokumen 
kinerja siswa, berupa cerpen, lembar jawaban tes esai dan 
pengembangan kalimat. Dari sumber itu dianalisis 267 kalimat. 
Dari jumlah itu, 239 atau 89,51%  menggunakan pola kalimat 
tunggal dan 28 menggunakan pola kalimat majemuk. Dari 239 
pola kalimat tunggal yang digunakan, 183 berpola kalimat 
inti; seperti: Kerja di mana? Membersihkan kandangnya. 
Memandikan hewannya. Sisanya, 56 buah berpola kalimat 
luas, seperti Bekerja sebagai perawat Ibu Made; Merawat 
orang sakit Ibu Made; Terlihat penuh tempat sampahnya dan 
lain-lain. 

Selanjutnya, dari 56 kalimat majemuk, 52 di antaranya 
merupakan kalimat majemuk setara; seperti: Nyanyian daun 
kelapa tertiup angin, burung yang menari lengkap sudah 
indahnya. Sisanya, 4 buah merupakan kalimat majemuk 
rapatan, seperti Terbuat dari bata dan semen lantainya. 
Berdasarkan data, belum ditemukan penggunaan kalimat 
majemuk bertingkat dan campuran. Data menarik lainnya 
yang banyak ditemukan adalah pola inversi; misalnya: Berapa 
tanggal lahir saya? Sudah makan aku. Belajar aku sekarang. 
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4.4.3 Karakteristik Kompetensi Wacana Anak Tunarungu
Secara umum, performansi wacana bahasa Indonesia 

anak-anak tunarungu sangat kurang. Dikatakan demikian 
karena dalam penyusunan paragraf, anak-anak tunarungu 
mayoritas kurang mampu menggunakan penghubung 
antarkalimat. Pembentukan paragraf dilakukan dengan 
‘menjajarkan’ kalimat tanpa kata perangkai, seperti contoh 
data berikut ini.

(1)  Ibu Made bekerja sebagai perawat. Ibu Made merawat 
orang sakit. Ibu made bekerja di rumah sakit umum. 
Setiap hari Ibu Made ke rumah sakit. Ibu made sangat 
ramah pada pasien. 

(2)  Lantainya terbuat dari bata dan semen. Dan Meja baca 
digunakan untuk apa! Membaca cerita pengetahuan 
dan ceita ilmu. Buku vokus buku tamu. Dan tidak boleh 
makan di perpustakaan. Tidak boleh berisik. Tidak 
boleh bicara yang aneh-aneh. Jam 09.10

4.5  Penutup
Berdasarkan data terungkap bahwa anak-anak tunarungu 

memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang sangat rendah; 
sedangkan keterampilan berbahasa Indonesia tersebut sangat 
dibutuhkan untuk mendukung keterampilan literasi mereka. 
Oleh karena itu diperlukan upaya perekayasaan teks literasi 
yang diperuntukkan bagi anak-anak tunarungu. Perekayasaan 
teks dilakukan dengan mengikuti kapasitas kebahasaan anak
anak tunarungu. Perlu ada upaya penyederhanaan kosakata; 
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menghindari penggunaan kata abstrak, istilah, kiasan, dan 
kata majemuk; jika harus menggunakan kata polimorfemis 
upayakan menggunakan afiks produktif yang biasa digunakan 
anak-anak tunarungu. Penyususnan kalimat diupayakan 
menggunakan kalimat tunggalaktif dan paragraf singkat. 
Untuk memenuhi kebutuhan literasi anak tunarungu, perlu 
digunakan teks telegrafis, yakni teks yang sederhana, singkat, 
dan jelas. Tek ini mementingkan informasi inti, sehingga 
dalam pembacaannya tidak memerlukan waktu yang lama, 
mengingat KEM anak tunarungu sangat rendah dibandingkan 
anak normal. Strategi ini diharapkan dapat ‘menutupi’ 
keterbatasannya untuk mendapatkan informasi. 
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BAB V
KEBUTUHAN TEKS LITERASI 

PESERTA DIDIK TUNAGRAHITA

5.1 Ketunagrahitaan

Performasi bahasa Indonesia anak tunagrahita 
penting dideskripsi sebagai acuan intervensi dalam 
pemberian layanan kependidikannya. Kebutuhan 

itu dirasakan cukup mendesak karena setiap layanan 
pendidikan menggunakan pengantar bahasa Indonesia, yang 
berkedudukan sebagai bahasa resmi di Indonesia. Dalam 
Penelitian ini,  performansi dipandang sebagai keterampilan 
penggunaan bahasa (Arnawa, 2008). Oleh karena itu, 
keterampilan berliterasi anak tunagrahita sangat tergantung 
pada kapasitas performasi yang linier dengan perkembangan 
bahasanya.

Sejumlah pakar mengatakan bahwa anak tunagrahita 
cenderung mengalami hambatan dalam pemerolehan 
bahasanya. Wijaya (2016) menguraikan bahwa meskipun 
prosedur pemerolehan bahasanya sama dengan anak normal 
sebayanya, anak tunagrahita: (a) relatif tertinggal dalam 
penguasaan suatu bahasa; (b) mengalami defisiensi pada aspek 
gramatikal; (c) kurang dapat berkomunikasi secara verbal; 
serta (d) kurang dapat memahami dan mengemukakan konsep 
abstrak maupun kompleks. Sejalan dengan ini, Thurlow, et al. 
(2009) menyatakan bahwa hambatan kemampuan penggunaan 
bahasa secara produktif maupun reseptif berdampak pada 
rendahnya keterampilam membaca; sedangkan keterampilan 
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ini sangat dituhkan untuk meningkatkan kapasitas literasi 
perserta didik tunagrahita. Selanjutnya, secara kualitatif, 
Kemis & Rosnawati (2020) menjelaskan bahwa kecepatan 
pemerolehan bahasa anak tunagrahita jauh lebih rendah 
daripada anak normal dan kebanyakan dari mereka tidak 
mencapai perkembangan bahasa secara normal. Indikatornya 
adalah anak tunagrahita cenderung tidak menguasai aspek 
gramatikal dan cenderung gagal menggunakan kalimat 
majemuk. Berdasarkan asumsi tersebut, hambatan linguistik 
ini penting dipertimbangkan dalam penyusunan bacaan literasi 
untuk anak-anak tunagrahita karena keterampilan bahasa 
sangat dibutuhkan dalam proses berpikir dan berliterasi. 

Unsur kosakata dan struktur sintaksis menjadi fokus 
perhatian kajian ini. Dua unsur ini diyakini sangat berpengaruh 
pada kegiatan literasi anak tunagrahita. Unsur kosakata dan 
struktur sintaksis berelasi dengan produksi dan pemahaman 
pesan literasi olehnya. Sebagai rumpun aglutinatif, kosakata 
bahasa Indonesia dapat berwujud monomorfemis dan 
polimorfemis, Kosakata polimorfemis dibentuk melalui proses-
proses morfologis (Kridalaksana, 1996). Proses morfologis 
pembentukan kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari: 
afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, serta abrevasi. Proses 
pembentukan kata polimorfemis dalam bahasa Indonesia 
melibatkan kemapuan berpikir abstrak. Di sinilah tampak 
adanya hambatan pembentukan dan pemahaman kosakata 
polimorfemis oleh anak tunagrahia karena mereka cenderung 
kurang memiliki kemampuan berpikir abstrak tersebut. 

Secara referensial, kosakata dalam bahasa Indonesia 
dibedakan menjadi 2 kelompok, yakni kosakata yang 
bereferensi konkret dan abstrak (Arnawa, 2009). Kosakata 
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konkret berkaitan dengan aspekaspek fisik; sedangkan 
kosakata abstrak berkaitan dengan aspek mental. Istilah 
kosakata konkret digunakan untuk merujuk kosakata yang 
referensinya berwujud, dapat dilihat, dan disentuh; sedangkan 
istilah kosakata abstrak digunakan untuk mengidentifikasi 
kelompok kosakata yang referensinya tidak berwujud. Dalam 
penggunaannya, baik untuk aktivitas bahasa produktif maupun 
reseptif, kedua kelompok kosakata itu melibatkan aktivitas 
mental yang berbeda. Pelibatan aktivitas mental yang lebih 
tinggi dibutuhkan untuk penggunaan kosakata abstrak. 

Aspek gramatika lain yang menjadi kajian penelitian ini 
adalah pola-pola kalimat bahasa Indonesia anak tunagrahita. 
Pola-pola kalimat yang digunakan anak tunagrahita merupakan 
aktivitas mental yang merepresentasikan struktur logika 
mereka. Gramatika merupakan kaidah abstrak dari suatu 
bahasa yang penggunaannya melibatkan prosesproses kognitif. 
Disinilah problematika kebahasaan anakanak tunagrahita 
karena mereka diidentifikasi sebagai individu yang memiliki 
inteligensi di bawah ratarata anak normal secara signifikan 
(Wijaya, 2016). Bahasa Indonesia memiliki beragam pola 
kalimat; akan tertapi dalam penelitian ini,  kajian difokuskan 
berdasarkan jumlah klausa. Artinya, kalimatkalimat bahasa 
Indonesia anak tunagrahita akan diidentifikasi dan diklasifikasi 
berdasarkan jumlah klausa pembentuknya. Berdasarkan hal 
itu, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok 
besar, yakni: kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Disebut 
kalimat tunggal apabila hanya terdiri dari satu klausa bebas; 
sedangkan disebut kalimat majemuk apabila terbentuk dari 
beberapa klausa bebas (Kridalaksana, 1993). 
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Secara umum, literasi bermakna keberaksaraan atau 
melek huruf. Akan tetapi, tidaklah setiap orang yang melek 
huruf diidentifikasi sebagai orang yang literat. Faktanya, sangat 
banyak orang yang melek huruf tetapi bukanlah seorang literat 
karena tidak terbiasa melakukan aktivitas baca dan tulis untuk 
menyerap dan menyebarluaskan informasi. Secara teknis, 
literasi lebih dimaknai sebagai aktivitas berkesinambungan 
dalam pengaksesan informasi, ilmu pengetahuan dan  
teknologi dengan melibatkan proses berpikir kritis (Abidin, 
et al., 2017; Suwandi, 2019). Selanjutnya, Kemendikbud 
(2016b) merumuskan 6 komponen literasi. Akan tetapi, 
sesuai karakteristik anak tunagrahita, penelitian ini hanya 
difokuskan pada 2 komponen, yakni: literasi dini dan literasi 
dasar. Literasi dini merupakan kemampuan memahami bahasa 
lisan yang dibentuk melalui pengalaman berinteraksi dengan 
lingkungan sosial. Pada fase literasi dini ini,  keterampilan 
berbahasa lisan: menyimak dan berbicara, menjadi sangat 
urgen. Selanjutnya, pada fase literasi dasar, anak tunagrahita 
tidak hanya diharapkan mampu memahami bahasa lisan tetapi 
juga bahasa tulis, yakni:   membaca dan menulis, baik fiksi 
maupun nonfiksi. Pada fase literasi dasar ini, anak tunagrahita 
diharapkan dapat mempersepsi informasi sehingga mereka 
dapat mengambil simpulan yang benar dan bermakna secara 
personal. 

Mencermati paparan tersebut di atas, nampak 
jelas bahwa keterampilan berliterasi anak tunagrahita 
sangat bertumpu pada keterampilannya berbahasa. Pada 
penelitian ini, keterampilan berliterasi anak tunagrahita akan 
diidentifikasi berdasarkan kecepatan efektif membacanya. 
Kecepatan efektif membaca merupakan pengukuran yang 
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mengombinasikan kecepatan dengan pemahaman isi bacaan.  
Kecepatan membaca dihitung berdasarkan rata-rata jumlah 
kata yang dibaca anak tunagrahita dalam satu menit; dan 
pemahaman dihitung berdasarkan jumlah soal yang dapat 
dijawab dengan benar (Jumaidi, et al 2013). 

Penelitian aspekaspek kebahasaan anak tunagrahita 
selalu menarik perhatian para pakar pengajaran bahasa dan 
para linguis. Sulistiani, et al. (2021) mengungkapkan bahwa 
penguasaan kosakata bahasa Indonesia anak-anak tunagrahita 
didominasi nomina dan kata bilangan. Karakteristik nomina  
yang dikuasaninya bersumber dari lingkungan anak; sedangkan 
kata bilangan umumnya mengikuti kata benda yang digunakan 
untuk menyatakan jumlah; misalnya, Ayamnya 2 (ekor). 
Kalimat produksi anak tunagrahita itu terdiri dari frasa benda 
dan bilangan yang relasinya menyatakan jumlah. Selanjutnya, 
Nisa, et al. (2021) mengungkapkan bahwa kosakata anak-anak 
tunagrahita umumnya berupa kata dasar  dan hanya sebagian 
kecil menggunakan kata berafiks. Dua hasil penelitian tersebut 
cukup memberi gambaran keterbatasan penguasaan kosakata 
anakanak tunagrahita. Karakteristik kosakata tersebut 
penting dipertimbangkan dalam pembelajaran literasi untuk 
anakanak tunagrahita. Selanjutnya, penelitian tentang aspek 
sintaksis bahasa Indonesia anak tunagrahita dilakukan oleh Al-
Mubarrok & Wagiati (2021). Melalui penelitian itu dilaporkan 
bahwa struktur kalimat bahasa Indonesia yang sering 
digunakan anak-anak tunagrahita adalah kalimat tunggal. 

Pada sisi lain, adanya hambatan kebahasaan pada anak 
tunagrahita mendorong sejumlah pakar pendidikan melakukan 
penelitian tindakan sebagai wujud intervensi. Widodo (2016) 
melaporkan bahwa penggunaan media papan flakat dapat 
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meningkatkan keterampilan membaca permulaan anak-anak 
tunagrahita. Dilaporkannya bahwa selama 2 siklus terjadi 
peningkatan level membaca permulaan +14,55. Selanjutnya, 
hasil penelitian tindakan lain dilaporkan oleh Pratiwi, et al 
(2021). Dalam penelitian Pratiwi, et al (2021) itu diungkapkan 
bahwa penerapan metode role palying dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara anak-anak tunagrahita ringan. Data 
yang dilaporkannya menunjukkan bahwa setelah diterapkan 
metode role playing selama 2 siklus terjadi peningkatan 
keterampilan berbicara anak-anak tunagrahita antara 52 – 58%. 
Peningkatan itu terjadi karena penerapan metode role playing 
memberi kesempatan yang lebih leluasa dan lebih partisipatif 
dalam tindak berbahasa. Dua hasil penelitian tindakan 
tersebut menjukkan pentingnya intervensi kolektif untuk 
meningkatkan keterampilan berbahasa anak-anak tunagrahita, 
yang merupakan  modal dasar bagi mereka untuk mendukung 
pelaksanaan program literasi sekolah. Asumsi ini sejalan 
dengan temuan MacQueen, et al (1973) yang menekankan 
penting intervensi classroom dalam pengembangan bahasa 
anakanak tunagrahita. Pendekatan kolektif ini penting untuk 
meningkatkan motivasi belajar anakanak tunagrahita. Salah 
satu wujud pendekatan kolektif itu adalah memberikan 
penekanan agar memasukkan kegiatan berbahasa ke dalam 
semua mata pelajaran. Setiap guru didorong untuk memahami 
proses komunikasi verbal, memelihara lingkungan kelas, menilai 
kemampuan verbal setiap anak, memberikan pengalaman 
baru, dan mengembangkan metode untuk mengintegrasikan 
peningkatan bicara ke dalam kegiatan sehari-hari. 
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5.2 Karakteristik Bahasa Indonesia Anak Tunagrahita
Dalam bidang penguasaan bahasa Indonesia, penelitian 

ini berfokus pada 2 hal, yakni : karaketristik kosakata dan 
pola kalimat anak-anak tunagrahita yang dikaitkan dengan 
kebutuhan teks literasinya. Namun demikian, sebelum itu, 
penting diungkapkan gambaran umum bahasa Indonesia 
anakanak tunagrahita sehingga karakteristik kosakata, pola 
kalimat, dan kecepatan efektif membacanya dapat lebih 
dipahami. Sesungguhnya, proses pemerolehan bahasa yang 
terjadi pada anak tunagrahita sama dengan anak-anak normal; 
yakni beralangsung secara almiah, tanpa perencanaan dan 
kesengajaan. Meskipun prosesnya sama, akan tetapi hasilnya 
berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh keterbatasan 
inteligensi pada anak-anak tunaghrahita; yang sekaligus 
membuktikan keterlibatan peran kognitif dalam pemerolehan 
bahasa. Jika anak normal telah bisa menggunakan bahasa 
pertama pada usia 4 tahun, tidak demikian halnya dengan 
anakanak tunagrahita. Pada anak tunagrahita, usia tidak bisa 
dijadikan indikator perkembangan bahasanya. 

Anak-anak tunagrahita umumnya mengalami hambatan 
dalam pemerorehan bahasa. Hambatan itu dapat diamati pada 
semua aspek kebahasaan; seperti: aspek fonologi, morfologi, 
semantik, dan sintaksis. Pada aspek fonologi, pelafalan bunyi 
konsonan oleh anak tunagrahita sering tidak jelas. Dalam 
konstruksi bahasa yang lebih luas, misalnya dalam pertuturan, 
unsur prosodik, seperti:  jeda dan intonasi sering diucapkan 
secara keliru. Dalam bidang morfologi, anak-anak tunagrahita 
cenderung belum cermat menggunakan afiks pembentuk kata 
polimorfemis. Mereka umumnya hanya menggunakan kata 
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dasar, meskipun konteksnya mewajibkan penggunaan kata 
turunan. Dalam bidang kosakata dan semantik, anak tunagrahita 
cenderung menggunakan kosakata yang bereferensi konkret. 
Mereka pun cenderung gagal memahami makna yang lebih 
generik dan abstrak. Selanjutnya dalam bidang sisntaksis, anak-
anak tunagrahita cenderung menggunakan kalimat berklausa 
tunggal. Secara lebih rinci, deskripsi kosakata dan pola kalimat 
bahasa Indonesia anak tunagrahita dipaparkan berikut ini. 

Pertama, karakteristik kosakata bahasa Indonesia 
anak tunagrahita diidentifikasi berdasarkan penggunaan
produktifnya.  Kosakata berelasi dengan aspek semantik, 
baik semantik leksikal maupun gramatikal. Semantik leksikal 
dikaitkan dengan kata monomorfemis, sedangkan semantik 
gramatikal dikaitkan dengan proses morfologis dalam 
pembentukannya menjadi kata polimorfemis. Data tentang 
kosakata anak tunagrahita diambil dari dua sumber yang 
berbeda; yakni portofolio kinerja siswa yang beruwujud 
dokumentasi karangan dan beberapa catatan serta melalui 
observasi dalam tindak berbahasa. Berdasarkan prosedur 
tersebut terungkap bahwa jenis-jenis kata yang diproduksi 
anak tunagrahita terdiri dari nominal, verba, numeralia, dan 
ajektiva. Diantara kelas kata tersebut, nominal dan verbal  
mendominasinya. Penggunaan nomina mencapai 56, 09%; 
penggunaan verba mencapai 14,36%; serta penggunaan 
adjektiva sebesar 6,30%. Informasi lain yang didapat dari data 
kosakata anak tunagrahita adalah penggunaan numeralia 
sebanyak 13,25%. Tingginya frekuensi penggunaan numeralia 
oleh anak-anak tunagrahita disebabkan bahwa jenis kata ini 
digunakan untuk menyatakan jumlah dari suatu nomina. 
Mencermati produksi kosakata bahasa Indonesia anak 



Kebutuhan Teks Literasi Peserta Didik Sekolah Luar Biasa

77

tunagrahita, tampak jelas masih ada sejumlah jenis kata yang 
belum atau jarang digunakannya. Jenis kata yang tampak jarang 
digunakan, atau setidaktidaknya belum muncul pada saat 
penjaringan data, adalah adverbial, konjungsi, pronominal, 
preposisi, artikel, dan interjeksi. Interpretasi ini dimabil karena 
dalam bahasa Indonesia dikenal ada 10 jenis kata. 

Tingginya frekuensi penggunaan nomina dan verbal 
oleh anak tunagrahita karena kedua jenis kata itu merupakan 
unit penting dalam struktur semantik bahasa Indonesia. 
Artinya, dalam setiap ujaran akan selalu melibatkan nomina 
sebagai argumen dari verba yang digunakan. Hal ini sejalan 
dengan pandangan Chafe (1970) bahwa nomina dan verbal 
merupakan kepusatan semantik. Pada sisi lain, tingginya 
penggunaan nomina karena jenis kata ini memiliki referensi 
nyata sehingga untuk memahaminya tidak membutuhkan 
kemampuan berpikir abstrak yang menjadi hambatan bagi 
anak-anak tunagrahita (Kemis & Rosnawati, 2020). Selanjutnya, 
karakteristik nomina dan verbal yang digunakan anakanak 
tunagrahita masih mengikuti pola ‘kini dan sekarang’. Deskripsi 
nomina dan verbal anak-anak tunagrahita berkaitan dengan 
pengalaman pribadi dan lingkungannya (Dardjowidjojo, 
2003). Oleh karena itu, perbedaan produksi kosakata anak 
tunagrahita dapat dimaknai sebagai representasi perbedaan 
lingkungan sosialnya. 

Secara morfologis, kosakata bahasa Indonesia di-
identifikasi menjadi 2 jenis, yakni: kata monomorfemis dan kata 
pilimorfemis. Kata monomorfemis secara populer sering disebut 
kata dasar sedangkan kata polimorfemis sering disebut kata 
turunan. Sebagai bagian dari rumpun aglutinasi, pembentukan 
kata polimorfemis bahasa Indonesia dilakukan melalui proses 
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penggabungan morfem bebas dengan afiks. Dalam bahasa 
Indonesia dikenal beberapa jenis afiks, yaitu: prefiks, infiks, 
sufiks, konfiks, dan imbuhan gabung. Selain melalui proses 
afiksasi, yakni penggabungan morfem bebas dengan afiks, 
pembentukan kata polimorfemis bahasa Indonesia bisa terjadi 
melalui proses-proses morfologis yang lain, yakni: reduplikasi, 
komposisi atau pemajemukan, dan kontraksi atau penyingkatan 
(Kridalaksana, 1996). Terkait dengan proses-proses morfologis 
ini, kosakata yang diprodukasi anak-anak tunagrahita 
didominasi oleh penggunaan kosakata monomorfemis. 
Komposisi penggunaannya adalah 83% merupakan kata 
monomorfemis dan hanya 17% kata polimorfemis. Dari 
17% penggunaan kata polimorfemis tersebut, anak-anak 
tunagrahita membentuknya dengan proses afiksasi. Proses 
morfologis lain, seperti reduplikasi, komposisi (pemajemukan), 
dan kontraksi (penyingkatan) belum tampak. Pada proses 
afiksasi, anakanak tunagrahita umumnya membentuk kata 
polimorfemis dengan menggunakan afiks produktif secara 
terbatas. Anak tunagrahita umumnya membentuk kata 
polimorfemis menggunakan prefiks {meng–, ber–, dan di–}; 
serta sufiks {–an, dan –kan}; contoh:  mengambil, menyiram; 
berjalan, berlari; dibaca, ditulis; dengarkan, ambilkan; tulisan, 
lukisan. Fakta lingual ini menunjukkan bahwa kosakata anak-
anak tunagrahita merepresentasikan kehidupannya sehari-
hari. 

Keterbatasan produksi kosakata polimorfemis men-
cerminkan keterbatasan penguasaan gramatika oleh anakanak 
tunagrahita. Oleh banyak pakar, gramatikal dipandang sebagai 
sistem abstrak suatu bahasa, yang jika dikuasai memungkinkan 
seseorang dapat menggunakan bahasa tersebut (Bloomfield, 
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1995;  Chomsky, 1965; Lyon, 1992; and Saussure, 1988). 
Keterbatasan penguasaan kaidah gramatikal disebabkan 
keterbatasan kognitif yang dimiliki anakanak tunagrahita. 
Pada umumnya perkembangan kognitif anakanak tunagrahita 
tidak linier dengan perkembangan usianya (Delphie, 2012). 
Anak-anak tunagrahita cenderung mengalami hambatan 
dalam berpikir abstrak; sedangkan penguasaan gramatikal 
membutuhkan kemampuan berpikit abstrak tersebut.  

Dilihat dari sisi relasi semantik hipernimi – hiponimi, 
kosakata anak-anak tunagrahita umumnya merepresentasikan 
merpresentasikan ‘makna sejenis’. Mereka umumnya tidak 
mengusai genralisasi dan rinciannya. Jika anak-anak disodori 
gambar berbagai jenis ikan, umumnya mereka dapat dapat 
mengidentifikasi keseluruhannya sebagai ‘ikan’; tetapi gagal 
mengidentifikasi jenisjenis ikan tersebut. Selanjutnya, jika 
kepadanya disodori gambar beberapa jenis hewan dalam satu 
kesatuan, misalnya: sapi, kucing, burung, dan ikan, anak-anak 
umumnya berhasil mengidentifikasi masingmasing hewan 
tersebut; gagal menyebut genralisasinya. Relasi hipernimi – 
hiponimi kosakata anak tunagrahita dapat divisualkan seperti 
berikut ini. 

Gambar 4. Visualisasi Relasi Hipernimi – Hiponimi Kosakata 
Anak Tunagrahita
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Merujuk pada data semantis di atas, semakin menguat
kan bahwa kosakata anak-anak tunagrahita didominasi 
nomina konkret. Anak-anak cenderung gagal mengkonstruksi 
makna hipernimi akibat ketidakmamupuannya membangun 
generalisasi,  yang melibatkan kemampuan berpikir abstrak. 
Tidak hanya itu, anak-anak tunagrahita pun cenderung 
gagal menemukan fiturfitur semantik spesifik sebagai ciri 
pembedanya. Dikaitkan dengan psikologi kognitif, anak
anak tunagrahita cenderung berpikir gestalt, yang lebih 
memperhatikan totalitas daripada bagianbagiannya. Bagi 
anak-anak tunagrahita, kesan umum dan konkret merupakan 
landasan pembentukan makna kata. Akibatnya, mereka 
cenderung melakukan overgeneralisasi semantis. 

Kedua, deskripsi pola kalimat bahasa Indonesia anak 
tunagrahita yang dikumpulkan berdasarkan dokumen dan 
penggunaan bahasa lisan dalam berbagai interaksi. Dalam 
suatu peristiwa tutur, kalimat merupakan unit bahasa yang 
dipandang dapat menyampaikan gagasan secara utuh. Dalam 
bahasa Indonesia, kalimat dapat diidentifikasi dari berbagai 
sudut pandang. Akan tetapi, dalam penelitian ini, kalimat 
bahasa Indonesia yang digunakan anak-anak tunagrahita 
diidentifikasi berdasarkan jumlah klausa pembentuknya. 
Berdasarkan pendekatan itu, kalimat yang digunakan anak-
anak tunagrahita akan dipilah menjadi kalimat berklausa 
tunggal yang sering disebut simple sentence dan kalimat 
berklausa jamak yang disebut compound sentences (Arnawa, 
2008; Kridalaksana, 1993). Berdasarkan data, kalimat 
yang dominan digunakan anak-anak tunagrahita adalah 
simple sentence, yakni sebesar 92%. Dari jumlah itu, 87% 
menggunakan konstruksi aktif. Dominasinya penggunaan 
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struktur kalimat berklausa tunggal ini bersesuian dengan data 
kosakata, yang mana anak-anak tunagrahita kurang mampu 
menggunakan kata hubung; yang biasa digunakan untuk 
membangun hubungan antarklausa. Hambatan penggunaan 
kalimat majemuk tampaknya berkaitan dengan keterbatasan 
anak-anak membangun hubungan logis antarklausa sebagai 
akibat kurang berkembangnya aspek kognitifnya. Aspek lain 
yang perlu mendapat perhatian dari struktur kalimat anak
anak tunagrahita adalah pola urutan antarfrasa. Banyak 
ditemukan kalimat yang pola urutannya tidak alamiah, seperti 
‘Hujan main bola berdua’. Secara fungsional, pesan kalimat itu 
dapat dimengerti; akan tetapi penerapan kaidah gramatikalnya 
perlu diperbaiki menjadi ‘Kehujanan berdua main bola’ atau 
‘Berdua main bola kehujanan’.  

Selanjutnya, dari 92% kalimat tunggal yang digunakan 
anak-anak tunagrahita, 87% diantaranya menggunakan 
konstruksi aktif. Terhadap fakta lingual ini dapat diberikan 
penjelasan berikut. Pertama, anak-anak tunagrahia cenderung 
menonjolkan pelaku; yang jika dikaitkan dengan teori 
Tagmemik (Verhaar, 1984) bahwa pelaku umumnya diisi oleh 
slot nomina yang mendominasi koakata anak tunagrahita. 
Kedua, keterbatasan kemampuan mengaplikasikan kaidah 
morfologis mendorong penggunaan konstruksi aktif ini. 
Ketiga, rendahnya penggunaan konstruksi kalimat pasif, 
karena kalimat tipe ini lebih mengutamakan gagasan daripada 
pelaku; sedangkan gagasan merupakan konsep abstrak.  Data 
lain terungkap bahwa ada sekitar 8% kalimat anak-anak 
tunagrahita berklausa jamak. Akan tetapi dari jumlah kalimat 
berkluasa jamak itu mayoritas tidak gramatikal, misalnya ‘Aku 
lari jalan licin dan jatuh air’. Kalimat ini terdiri ndari 2 klausa, 
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yakni //aku lari jalan licin//jatuh air//. Terhadap contoh 
kalimat ini, dapat diberikan tanggapan berikut. Pertama, anak-
anak tunagrahita kurang memahami preposisi sebagai fungtor. 
Mereka cenderung mementingkan kontentif. Kedua, terdapat 
kekeliruan penggunaan konjungsi. Pada kalimat itu, relasi 
hubungan antarklausana adalah kausalitas bukan kesetaraan 
sehingga konjungsi yang tepat diguankan adalah sehingga 
bukan dan. Data sintaksis ini bersesuaian dengan kosakata, 
yakni anak-anak tunagrahita belum memahami konjungsi dan 
preposisi. Terhadap kalimat itu, perbaikannya menjadi ‘Aku 
berlari di jalan licin sehingga jatuh ke air’

5.3 Kecepatan Efektif Membaca Anak Tunagrahita
Literasi berkaitan erat dengan kegiatan berbahasa 

(lisan dan tulis); namun, tidak setiap tindak berbahasa dapat 
dikatakan sebagai kegiatan literasi. Selain aktivitas berbahasa, 
kegiatan literasi berkaitan dengan proses kognitif sehingga 
para peliterasi dapat mengolah, memahami, mengaplikasi, 
dan mentransformasi pengetahuan yang diperoleh ke dalam 
kehidupan seharihari (Lederberg, dkk. 2014; Mayer, 2007; 
Enns, 2009). Merujuk konsep tersebut, kegiatan literasi 
berkaitan erat dengan keterampilan membaca pemahaman 
yang kreatif. Kegiatan membaca pemahaman yang kreatif 
merupakan aktivitas berbahasa fungsional melalui proses  
pengintegrasian pengetahuan yang dimiliki dengan informasi 
yang sedang dibaca dan  untuk memenuhi kebutuhan (hidup) 
yang akan datang. Untuk mencapai tingkat keterampilan 
tersebut dibutuhkan tiga  keterampilan membaca, yaitu: 
reading the lines, reading between the lines, dan membaca 
reading beyond the lines (Oka, 1976). Keterampilan membaca 
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pemahaman yang kretaif itu dapat dicapai melalui proses 
pembiasaan, pengembangan minat baca, dan pembelajaran 
berbasis literasi. Semua ini merupakan tantangan dalam 
pembelajaran literasi pada anak tunagrahita. Dikatakan sebagai 
tantangan karena data menunjukkan rata-reta kecepatan 
efektif membaca anakanak tunagrahita sangat rendah. Data 
menunjukkan bahwa jumlah kata yang dapat dibaca anak-anak 
tunagrahita berkisar antara 42 – 67 kata per menit dengan 
tingkat pemahaman 15,6 – 27%. Dengan menerapkan statistik 
deskriptif, median kecepatan membaca anakanak tunagrahita 
adalah 54,5 kata per menit dengan tingkat pemahaman 21,3%. 
Dengan merujuk pada nilai median itu dapat dihitung bahwa 
kecepatan efektif membaca anakanak tunagrahita adalah 
berkisar 11, 609 kata/menit. Angka ini jauh berada di bawah 
rata-rata anak normal. Keterbatasan itu bersumber dari adanya 
hambatan pada aspek intelegensi anak-anak tunagrahita. 
Untuk membantunya berliterasi dibutuhkan intervensi teks 
yang sesuai dengan performansi kebahasaan yang dimilikinya.   

5.4 Kebutuhan Teks Literasi Anak Tunagrahita
Gerakan literasi sekolah merupakan salah satu program 

nasional. Sebagai program nasional, kegiatan literasi wajib 
dilaksanakan oleh semua jenis dan jenjang pendidikan, 
tidak terkecuali SLB yang mendidik anakanak berkebutuhan 
khusus. Itu artinya, dibutuhkan teks literasi yang sesuai 
dengan kharakteristik kebahasaan anakanak berkebutuhan 
khusus tersebut. Berdasarkan data yang telah diuraikan pada 
bagian sebelum ini, bahwa anak-anak tunagrahita memiliki 
keterbatasan kosakata dan gramatikal, yang mencakup bidang 
morfologi dan sintaksis. Oleh karena itu, teks literasi yang 
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diperuntukkannya harus bersesuaian dengan kharakteristik 
bahasa Indonesia yang dimiliki anak-anak tunagrahita. Hal-
hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan teks 
literasi untuk anak tunagrahita adalah penggunaan pilihan 
kata (diksi), pola kalimat, dan semua itu dikemas dalam 
kerangka berpikir konkret. Dalam pemilihan diksi perlu 
diupayakan agar lebih mengutamakan penggunaan kata 
dasar. Jika tidak dimungkinkan, penggunaan kata turunan 
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan 
afiksafiks produktif. Hal lain yang perlu mendapat perhatian 
khusus dalam pemilihan diksi adalah penggunaan kata yang 
bereferensi konkret. Pengutamaan pilihan kata bereferensi 
konkret disebabkan keterbatasan anak-anak tunagrahita 
dalam berpikir abstrak. Jika penggunaan kata abstrak 
tidak dapat dihindari, diperlukan analogi penjelas dengan 
menggunakan rujukan konkret. Selanjutnya, pengonstruksian 
kalimat diupakan menggunakan kalimat tunggal sederhana. 
Pola kalimat diupayakan berkonstruksi aktif. Penggunaan 
kalimat aktif dimotivasi oleh kebutuhan anak tunagrahita 
untuk berpikir konkret. Dalam kalimat aktif kebutuhan itu 
sangat dimungkinkan karena penonjolan pelaku daripada 
peristiwanya; dan pelaku umumnya berupa kata yang 
bereferensi konkret. Konkretisasi pelaku dalam kalimat aktif 
karena dalam struktur sintaksis bahasa Indonesia, subjek 
selalu diisi oleh nomina; dan nomina umumnya konkret. 

Lieterasi berkaitan erat dengan keterampilan membaca. 
Hal ini pun perlu mendapat perhatian dalam penyusunan 
teks literasi untuk anak tunagrahita. Berdasarkan data, 
terungkap bahwa kecepatan efektif membaca anakanak 
tunagrahita sangan rendah jika dibandingkan dengan anak 
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normal seusianya. Kecepatan efektif membaca anakanak 
tunagrahita berkisar 11,609 kpm, sedangkan anak-anak nor-
mal berkisar antara 110 – 210 kpm. Suatu kesenjangan sangat 
luar biasa jauh. Akan tetapi, kelambatan anak tunagrahita 
dalam membaca seharusnya tidak menghalanginya dalam 
pemerolehan informasi. Untuk itu diperlukan rekayasa teks 
literasi yang secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak 
tunagrahita. Sama seperti anakanak berkebutuhan khusus 
yang lain: tunanetra dan tunarungu, anak tunagrahita pun 
membutuhkan teks telegrafis untuk mendukung aktivitas 
literasinya. Sekali lagi, teks telegrafis disusun secara singkat, 
padat, dan jelas. Penyususnannya lebih mengutamakan 
informasi pokok daripada informasi penjelas. Contoh konkret 
sangat disarankan dalam penyusunan teks telegrafis bagi anak 
tunagrahita. 

5.5 Penutup
Kegiatan berliterasi berkaitan dengan keterampilan 

berbahasa. Hambatan literasi yang dialami anak-anak 
tunagrahita bersumber dari 2 hal yang saling berhubungan, 
yakni hambatan penguasaan bahasa dan tingkat inteligensinya 
yang relatif rendah. Skor integensi anakanak tunagrahita 
berada di bawah 70. Rendahnya inteligensi anak tunagrahia 
berimplikasi pada performasi bahasa Indonesia yang 
tercermin melalui keterbatasan karakteristik kosakata 
dan pola kalimat yang digunakan, serta rendahnya tingkat 
kecepatan efektif membacanya. Kosakata bahasaa Indonesia 
anak-anak tunagrahita didominasi oleh nomina konkret 
dan monomorfemis. Dalam bidang sintaksis, didominasi 
oleh penggunaan kalimat berklausa tunggalaktif. Antara 
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karakteristik kosakata dan pola kalimat yang digunakan anak
anak tunagrahita saling bersesuaian. Dengan karakteristik 
dan tingkat inteligensi yang terbatas, kecepatan efektif 
membaca anak-anak tunagrahita adalah 11,609 kata per 
menit. Berdasarkan realitas kebahasaan dan kognitif anak 
tunagrahita seperti itu maka dibutuhkan intervensi teks  
untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi 
Sekolah. Intervensi teks yang dibutuhkan harus bersesuaian 
dengan performansi bahasa Indonesia yang dimiliki anak-anak 
tunagrahita. Untuk mendukung kegiatan lieterasinya, anak 
tunagrahita membutuhkan teks telegrafis, yakni teks yang 
singkat, padat, tetapi jelas dengan mengutamakan gagasan 
pokok dan penting. Ide penjelas dapat diungkapkan dengan 
penggunaan analogi dan contoh konkret.   
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BAB VI
SASARAN DAN CAPAIAN

Gerakan literasi sekolah (GLS) merupakan program 
nasional yang merupakan turunan dari gerakan 
literasi nasional (GLN), yang di dalamnya tercakup 

gerakan literasi keluarga (GLK) dan gerakan literasi masyarakat 
(GLM). Sebagai gerakan nasional, GLS wajib dilaksanakan pada 
semua jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya 
didasarkan pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam Permendikbud tersebut 
secara eksplisit diwajibkan setiap siswa membaca selain 
buku pelajaran selama 15 menit setiap hari sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai. Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan 
bagian integeral dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena 
itu SLB pun wajib melaksanakan program GLS. 

SLB merupakan salah satu jenis pendidikan formal 
yang secara spesifik disiapkan untuk melayani kebutuhan 
pendidikan dan pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan 
khusus (ABK). Oleh orang awam, ABK sering dikonotasikan 
sebagai anak yang memiliki kekurangan; sesungguhnya tidaklah 
demikian. Dalam logika kurva normal, yang dikategorikan ABK 
tidak hanya anak ‘berketerbatasan’, tetapi juga mencakup anak 
yang ‘berkelebihan’. Akan tetapi kajian ini difokuskan pada 
anak tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Anak tunanetra 
umumnya menjalani pendidikan pada SLBA, anak tunarungu 
pada SLBB, dan anak tunagrahita pada SLBC. Akan tetapi, 
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untuk saat ini, klasifikasi itu sudah ditiadakansehingga setiap 
SLB dapat melayani beberapa rumupun anak berkebutuhan 
khusus. Terkait pelaksanaan GLS di SLB dapat disimpulkan hal
hal berikut ini.

 Pertama, pelaksanaan GLS bagi peserta didik tunanetra  
masih banyak menghadapi kendala, antara lain kecepatan 
membaca huruf Braille masih berada di bawah rata-rata. 
Untuk mengimbangi kecepatan membaca huruf Braille yang 
jauh lebih rendah daripada kecepatan membaca huruf awas 
diperlukan teks literasi berhuruf Braille yang dikemas secara 
singkat dan padat, tanpa mengurangi informasi pokok. Kendala 
lain bersumber dari internal personlitas perserta didik, seperti 
kecemasan dan frustasi yang mengurangi motivasi berprestasi 
para peserta didik tunanetra. Untuk mengatasi kendala itu, 
pihak sekolah mengembangkan tiga pola kegiatan literasi 
tunanetra, yaitu dibacakan guru, menggunakan audio book, 
dan menyediakan pojok Braille di belakang ruang kelas. 
Penerapan tiga pola itu merupakan upaya implementasi 
kegiatan early literacy, basic literacy, library literacy, media 
literacy dan technology literacy. Karena keterbatasannya 
pada aspek penglihatan, kepada peserta didik tunanetra tidak 
dapat dilakukan kegiatan visual literacy. Kegiatan ini diganti 
dengan pajanan benda tiruan tiga dimensi yang fokus pada 
penggunaan indera takstil. Untuk menyukseskan program 
nasional ini, dukungan publik sangat dibutuhkan. Dukungan 
konkret telah banyak dilakukan oleh dunia usaha dan Industri. 
Dukungan konkret komite sekolah dan orang tua/wali murid 
perlu lebih didorong, bukan hanya pada pemahaman terhadap 
pentingnya keterampilan literasi bagi peserta didik, tetapi 
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juga pemotivasian dan penumbuhan kesadaran berliterasi.   
Komite sekolah dapat membentuk komite literasi Braille 
yang membantu tumbuh kembang keterampilan literasi para 
peserta didik tunanetra. 

Kedua, hal yang sama pun terjadi pada anak tunarungu. 
Anak tunarungu mengalami hambatan serius dalam 
berliterasi.  Berdasarkan data terungkap bahwa anak-anak 
tunarungu memiliki keterampilan berbahasa Indonesia 
yang sangat rendah; sedangkan keterampilan berbahasa 
Indonesia tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung 
keterampilan literasi mereka. Hambatan kebahasaan yang 
dialami anak tunarungu terdapat pada semua aspeknya: 
kosakata, morfologi, sintaksis, dan kewacanaan. Oleh 
karena itu diperlukan upaya perekayasaan teks literasi yang 
diperuntukkan bagi anak-anak tunarungu. Perekayasaan teks 
dilakukan dengan mengikuti kapasitas kebahasaan anak
anak tunarungu. Perlu ada upaya penyederhanaan kosakata; 
menghindari penggunaan kata abstrak, istilah, kiasan, dan 
kata majemuk; jika harus menggunakan kata polimorfemis 
upayakan menggunakan afiks produktif yang biasa digunakan 
anak-anak tunarungu. Penyususnan kalimat diupayakan 
menggunakan kalimat tunggalaktif dan paragraf singkat. 
Untuk memenuhi kebutuhan literasi anak tunarungu, perlu 
digunakan teks telegrafis, yakni teks yang sederhana, singkat, 
dan jelas. Teks ini mementingkan informasi inti, sehingga 
dalam pembacaannya tidak memerlukan waktu yang lama, 
mengingat KEM anak tunarungu sangat rendah dibandingkan 
anak normal.  Strategi ini diharapkan dapat ‘menutupi’ 
keterbatasannya untuk mendapatkan informasi. 
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Ketiga, hambatan literasi pun dialami oleh anak 
tunagrahita. Hambatan literasi yang dialami anak-anak 
tunagrahita bersumber dari 2 hal yang saling berhubungan, 
yakni hambatan penguasaan bahasa dan tingkat inteligensinya 
yang relatif rendah. Skor integensi anakanak tunagrahita 
berada di bawah 70. Rendahnya inteligensi anak tunagrahia 
berimplikasi pada performasi bahasa Indonesia yang 
tercermin melalui keterbatasan karakteristik kosakata 
dan pola kalimat yang digunakan, serta rendahnya tingkat 
kecepatan efektif membacanya. Kosakata bahasaa Indonesia 
anak-anak tunagrahita didominasi oleh nomina konkret 
dan monomorfemis. Dalam bidang sintaksis, didominasi 
oleh penggunaan kalimat berklausa tunggalaktif. Antara 
karakteristik kosakata dan pola kalimat yang digunakan anak
anak tunagrahita saling bersesuaian. Dengan karakteristik dan 
tingkat inteligensi yang terbatas, kecepatan efektif membaca 
anak-anak tunagrahita hanyaberkisar pada skor  11,609 kata per 
menit. Berdasarkan realitas kebahasaan dan perkembangan 
kognitif anak tunagrahita seperti itu maka dibutuhkan intervensi 
teks  untuk mendukung pelaksanaan program gerakan literasi 
sekolah. Intervensi teks yang dibutuhkan harus bersesuaian 
dengan performansi bahasa Indonesia yang dimiliki anak-anak 
tunagrahita. Untuk mendukung kegiatan lieterasinya, anak 
tunagrahita membutuhkan teks telegrafis, yakni teks yang 
singkat, padat, tetapi jelas dengan mengutamakan gagasan 
pokok dan penting. Ide penjelas dapat diungkapkan dengan 
penggunaan analogi dan contoh konkret.   

Jadi, secara umum, untuk mendukung pelaksanaan 
program gerakan literasi sekolah di SLB dibutuhkan 
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perekayasaan teks literasi. Teks literasi yang dibutuhkan anak-
anak berkebutuhan khusus, terutama dari rumupn tunanetra, 
tunarungu, dan tunagrahita adalah teks telegrafis, yakni 
singkat, padat, dan jelas. Selain itu, penyusunan teks telegrafis 
perlu mempertimbangkan karakteristik performansi bahasa 
Indonesia anak-anak tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. 

***
Berdasakran simpulan tersebut, dapat disarankan hal-

hal berikut. Pertama, perlu ada upaya yang sungguh-sungguh 
untuk mendukung pelaksanaan GLS pada SLB. Upaya yang 
sungguhsungguh tidak hanya dilakukan oleh guru dan pihak 
sekolah tetapi juga perlu diupayakan oleh orang tua, komite 
sekolah, dan pengampu kepentingan yang lain. Kedua, Perlu 
dilakukan kajian lanjutan untuk mewujudnyatakan temuan 
konseptual ini menjadi langkah konkret. Kajian terapan 
sangat dibutuhkan untuk menemukan model atau prototipe 
teks literasi yang paling sesuai dengan kebutuhan anak-anak 
berkebutuhan khusus. Model atau prototipe teks literasi yang 
akan dihasilkan dari riset  terapan,  selanjutnya, diharapkan 
dapat dikembangkan secara luas melalui riset pengembangan. 
Kajian pengembangan merupakan wahana validasi produk 
secara lebih luas dan terbuka. Verifikasi luas dan terbuka 
merupakan langkah dalam kegiatan ilmiah. Semoga harapan 
ini menjadi kenyataan.

***
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kemeterian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan dan Tekonolgi yang 
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Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan salah satu jenis dan 
jenjang pendikan formal yang secara spesifik 
memberikan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan 
khusus. Sebagai layanan pendidikan khusus, SLB 
dipandang perlu menyediakan bahan dan sarana 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik unik 
peserta didiknya, termasuk sarana dan bahan literasinya. 
Khusus untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi 
sekolah di SLB, diperlukan pemetaan kebutahan teks 
literasi yang sesuai keunikan peserta didik di SLB. Untuk 
mewujudkan tujuan itulah buku ini diterbitkan.
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