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A N A K  A S D                                        tentunya akan mengalami banyak kesulitan untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya .  Banyak pula pengajar

yang mengalami kesulitan untuk mengajar mereka .  Oleh karena itu ,  beberapa

tips di bawah ini diharapkan dapat membantu pengajar dan orang tua agar

anak-anak mereka dapat lebih mudah mengikuti pelajaran di sekolah .

Anak ASD mudah terdistorsi oleh benda-benda atau tekstur

di sekitarnya. Sebagian dari mereka juga hipersensitif

terhadap cahaya, suara, tekstur, bahkan aroma. Hal tersebut

akan membuat anak menjadi tidak nyaman saat belajar. Oleh

karena itu, sebaiknya tidak perlu menempelkan berbagai

macam gambar di tembok kelas (mungkin dapat

menempelkan 1 gambar yang diganti secara berkala sesuai

tema yang sedang diajarkan). Kita juga harus memastikan

agar penerangan di dalam kelas cukup baik, tidak banyak

barang, dan jumlah anak di dalam kelas tidak terlalu banyak

(5-10 anak dengan 2 guru).

1. MEMPERSIAPKAN LINGKUNGAN
BELAJAR YANG KONDUSIF

2. MEMAHAMI CARA BELAJAR ANAK
Sebagian besar anak ASD lebih mudah belajar dengan

metode visual-kinestetik. Sebaliknya, anak Asperger lebih

mudah belajar dengan metode auditori. Sebagai pengajar,

sangat penting untuk mempersiapkan alat peraga sebagai

media belajar. Anak-anak akan mendapatkan pengalaman

yang menyenangkan saat belajar karena ada gambar yang

dilihat atau ada aktivitas yang dilakukan. Apabila pengajar

memiliki keterbatasan modal untuk menyiapkan alat

peraga, pengajar juga dapat berperan sebagai alat peraga,

misalnya dengan menunjukkan ekspresi wajah, nada suara,

bahkan gerakan tubuh untuk menarik perhatian mereka.

Selain itu, materi yang disampaikan dapat diringkas dalam

bentuk mindmap sehingga anak dapat mudah mengingat

kata kunci yang diberikan. Pengembangan materi dapat

diajarkan melalui latihan dan metode tanya-jawab yang

diulang-ulang. Penyampaian materi yang panjang dan

bertele-tele tidak akan dimengerti oleh mereka, sebaliknya

informasi yang disampaikan dengan singkat dan jelas akan

dengan mudah diingat oleh mereka.
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Olahraga sangat penting untuk memaksimalkan performa

anak saat belajar. Sebelum mulai belajar, ada baiknya jika

anak diajak melakukan olahraga ringan seperti berlari,

melompat, dan brain gym. Dengan berlari, aliran darah di

dalam tubuh akan menjadi lancar dan membuat anak

menjadi lebih segar saat belajar, selain itu mereka juga akan

menjadi lebih tenang (teknik ini dikenal dengan nama teknik
higashi). Setelah berolahraga, pastikan anak minum air putih

agar tidak menjadi dehidrasi.

4. BEROLAHRAGA

5. MELATIH CARA BERSOSIALISASI
Anak ASD perlu diajarkan cara untuk bersosialisasi karena

mereka memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi. Oleh

karena itu, kita perlu mengajarkan anak untuk memahami

ekspresi wajah, bermain peran, memahami inti situasi dan

 belajar untuk berkomunikasi dua arah. Mereka juga perlu

diajarkan mengenal berbagai macam situasi dan

menempatkan diri dalam berbagai situasi. Hal tersebut

dapat dilatih dengan simulasi dan permainan bersama

dengan orang terdekat sebelum anak benar-benar dilatih

pada situasi yang sebenarnya.
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3. MENGAJARKAN KEMANDIRIAN
Anak ASD sangat kaku di dalam kesehariannya. Mereka

terbiasa dengan rutinitas dan akan merasa gelisah bahkan

marah apabila ada hal yang dirubah atau berbeda dalam

kegiatannya. Oleh karena itu, diperlukan disiplin dan
konsistensi saat mengajarkan hal-hal baru pada mereka.

Pada awalnya, kita dapat memberikan contoh dan

melakukannya bersama. Setelah itu berikan tantangan untuk

anak agar dapat melakukannya sendiri. Beri pujian apabila

dia berhasil, dan lakukan hal tersebut berulang kali sampai

anak terbiasa. Mulailah dari tugas yang paling mudah,

sehingga anak dapat belajar menyesuaikan diri sedikit demi

sedikit sampai anak tersebut dapat menjadi mandiri.
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