
STRATEGI  UNTUK

Selain akademis, mengajarkan anak cara bersosialisasi sama
pentingnya untuk mengoptimalkan perkembangan anak.
Dengan mengajarkan cara bersosialisasi, anak dapat merasa
lebih tenang dan nyaman ketika dihadapi dengan situasi
sosial tertentu. Berikut adalah beberapa strategi yang patut
Anda coba.
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Banyak strategi yang dapat
dilakukan untuk mengajarkan
anak autis cara untuk
bersosialisasi, beberapa
diantaranya adalah dengan
bermain, floor time, one on one,
dan kegiatan klasikal.

Orang tua dapat menstimulasi
anak untuk memiliki kesadaran diri
dan dunia sekitarnya dengan cara
memberikan mainan, misalnya
bola, piano, atau mobil-mobilan.

BERMAIN
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Floor time sendiri aktifitasnya
tidak terlalu berbeda dengan
bermain, namun di dalam proses
bermain tersebut, orangtua
diharapkan untuk  memancing dan
mengembangkan inisiatif sang
anak mengikuti arahan dan jalan
pikir sang anak.

Metode bermain dapat digunakan
secara bersamaan dengan metode
floor time untuk menciptakan
suasana yang menyenangkan
sambil mengajarkan pada anak
bagaimana caranya bermain,
mengajarkan instruksi, dan
memberi simulasi pada suatu
situasi atau bermain peran.

FLOOR TIME

Ciptakan suasana yang menyenangkan
ketika bermain dengan sang buah hati.

Jika kesadaran diri anak dan dunia
sekitarnya sudah muncul, maka
anak dapat diberikan target yang
lebih tinggi, misalnya melatih
keterampilan verbal mereka
(berbicara) dan sosial.

Kita dapat melibatkan anak sebaya
untuk membantunya, misalnya
bernyanyi bersama, dibacakan
cerita bersama-bersama, diajak
berbicara dan bermain bersama.

LATIHAN BERBICARA

Anak juga diajarkan mengenal
berbagai situasi kebersamaan di
luar lingkungan rumah, misalnya
diajak ke supermarket atau kebun
binatang.

Orang tua perlu mendampingi
anak untuk memberi interpretasi
mengenai setiap hal yang
dilihatnya, sehingga anak dapat
meniru dan belajar mengenai
informasi yang baru diterimanya.

BERMAIN DI LUAR RUMAH

Perkenalkan
anak dengan
berbagai
situasi sosial.
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Banyak strategi yang juga dapat
dilakukan di lingkungan sekolah
untuk mengajarkan anak autis
bersosialisasi. Melakukan kegiatan
klasikal akan sangat membantu,
misalnya berdoa bersama, senam
bersama, bermain bersama, serta
belajar bersama.

Kegiatan tersebut dilakukan
secara rutin (berulang-ulang)
sehingga mereka dapat
menyesuaikan diri dan
mengikutinya perlahan-lahan.

KEGIATAN KLASIKAL

Ciptakan suasana yang menyenangkan
ketika bermain dengan sang buah hati.

Dalam kegiatan belajar, guru dan
orang tua dapat menerapkan
aturan dengan cara bergiliran atau
bergantian, serta bekerja bersama
dengan pengawasan.

Selain itu, guru dan orang tua juga
perlu memberikan aturan perilaku
patuh terhadap instruksi yang
diberikan. Guru dapat menerapkan
terapi perilaku dan terapi wicara
dalam suatu aktivitas mempelajari
keterampilan tertentu seperti
menari, bermain musik, membuat
prakarya atau keterampilan
lainnya.

DALAM KELAS

Dukungan sistem yang baik juga
akan membantu menangani
kemampuan interaksi sosial anak
autis, misalnya dengan
memberikan alat peraga saat
belajar, serta pengkondisian
sosialisasi dalam bentuk simulasi.

Dukungan dalam bentuk interaksi
langsung perlu diberikan oleh
semua pihak, termasuk guru,
orangtua, teman sebaya, staff di
sekolah bahkan hingga petugas
kebersihan.

Dengan adanya interaksi langsung
dengan mereka akan memberikan
pengaruh yang positif terhadap
kemampuan mereka untuk
bersosialisasi dengan lingkungan
sekitarnya.
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