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KATA PENGANTAR

Akhir-akhir ini semakin banyak ditemukan anak dan remaja berke-
butuhan khusus yang mengalami kelainan dalam perkembangan-

nya, terutama kelainan yang bersifat menetap seperti, Autisma, Retar-
dasi mental, Down Sindrome, Attention Deficit Hiperactivity Disorder 
(ADHD), Attention Defisit Disorder (ADD), Gifted , serta gangguan 
perkembangan perilaku lain yang dialami ananda.

 Dengan adanya hambatan perkembangan yang dialami ananda 
akan berpengaruh pada perkembangan aspek perilaku dalam kehidup-
annya pada umumnya ananda seperti, hambatan dalam perkembang-
an kecerdasan, perkembangan bicara, perkembangan emosi dan inter-
aksi, perkembangan motorik halus dan motorik kasar serta gerak dan 
keseimbangannya dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

 Namun sangat disayangkan banyak dijumpai kasus keterlam-
batan dalam penanganan perilaku anak berkebutuhan khusus, hal ini 
di sebabkan kurangnya wawasan mengenai perkembangan perilaku 
yang wajar atau normal dengan yang tidak wajar atau tidak normal 
dibandingkan dengan usianya berdasarkan tugas perkembangan yang 
semestinya. 
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Dalam buku ini penulis memaparkan pengalaman dalam menerapkan 
ilmu modifikasi perilaku pada penanganan kelainan perkembangan 
perilaku ananda berkebutuhan khusus yang sehari-hari sudah diterap-
kan dari tahun 2003 di lembaga “OUR DREAM SKILL & DEVELOP-
MENT HOME. Therapi Centre for Teens & Adults. 

 Selain itu penulis juga merancang Program Kurikulum Program 
Pembelajaran individual untuk ananda berkebutuhan yang sudah 
diterapkan di Bhinneka inclusive school.

 Pentingnya deteksi dini kelainan perkembangan ananda, stimu-
lasi untuk mengoptimalkan perkembangan perilaku ananda secara 
menyeluruh agar ananda kelak dapat menjadi pribadi yang mandiri 
dan mempunyai ketrampilan dan keahlian masa depan sesuai dengan 
potensi yang dimiliki oleh ananda.

 Penekanan pada program pembelajaran individual ananda berke-
butuhan khusus sangat penting dalam mencapai tujuan yang sesuai 
dengan kemampuan intelektual, minat serta bakat yang dimiliki anan-
da.

 Dengan pendampingan yang penuh kasih dan perhatian dalam 
penanganan perilaku secara menyeluruh akan membuat anak berkem-
bang secara optimal dan lebih percaya diri.

 Buku ini ditujukan pada orang tua ananda berkebutuhan khusus 
yang akan menangani perilaku ananda sepanjang rentang perkem-
bangan kehidupan, para praktisi pengajar, terapis yang berkecimpung 
dalam penanganan perilaku ananda berkebutuhan khusus agar me-
nambah wawasan dalam memberikan stimulasi dan membuat pro-
gram pembelajaran individual yang disesuaikan dengan aspek-aspek 
perilaku masing ananda berkebutuhan khusus.

 Penulis menyadari bahwa buku ini masih sa ngat memerlukan kri-
tik dan masukan, terutama dari para orang tua yang telah menjalankan 
penanganan perilaku ananda secara berkesinambungan. Penulis sa-
ngat mengharapkan saran-saran untuk menyempurnakan buku ini.
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