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2 Peta Konsep/Hirarki Materi 

 
Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan  Semester : 2  Kode : 130205 

Jurusan : Pendidikan Khusus  Dosen      : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd  SKS : 2 

         

 

 

 

  

Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi yang dibebankan pada MK (CP-PRODI) 

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

5. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar mengajar pada tiap jenjang dan satuan pendidikan khusus yang dilandasi dengan nilai-nilai 

humanistik dan hak asasi manusia; 

 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (CP-MK) 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan 

penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab. 
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Penilaian Untuk Anak Dengan Gangguan Penglihatan

Pembelajaran Berbasis Ilmiah Untuk Anak Dengan Gangguan Penglihatan

Sumber Dan Media Belajar Anak Dengan Gangguan Penglihatan

Landasan Dan Prinsip Pendidikan Anak Dengan Gangguan Penglihatan

Hakekat Pendidikan Anak Dengan Gangguan Penglihatan

Identifikasi dan Asesmen Anak Dengan Gangguan Penglihatan

Implikasi Gangguan Penglihatan

Klasifikasi Dan Karakteristik Anak Dengan Gangguan Penglihatan

Konsep Dasar Anak Dengan Gangguan Penglihatan

CP-MK : Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan 

gangguan penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab. 

Mahasiswa telah mendapat mata kuliah ortopedagogik ABK 

Garis Entry Behavior 
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2 Capaian Pembelajaran Mata kuliah 

 

Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan  Semester : 2  Kode : 130205 

Jurusan : Pendidikan Khusus  Dosen      : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd  SKS : 2 

CP MK : Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

anak dengan gangguan penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab 

 

I. Capaian Pembelajaran PRODI yang dibebankan pada mata kuliah (CP-PRODI) 

a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

b. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

c. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

d. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

e. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar mengajar pada tiap jenjang dan satuan pendidikan khusus yang dilandasi dengan nilai-

nilai humanistik dan hak asasi manusia; 

 

II. Capaian Pembelajaran tiap tahapan belajar (CP-MK) 

Minggu CP-MK Indikator Pokok Bahasan 

1 Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep dasar 
anak dengan gangguan 
penglihatan 
 

 Ketepatan menjelaskan ruang 

lingkup anak dengan gangguan 

penglihatan menurut para ahli 

 Ketepatan menjelaskan faktor 

 Ruang lingkup anak dengan gangguan penglihatan 

menurut para ahli 

 Faktor penyebab gangguan penglihatan 
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Minggu CP-MK Indikator Pokok Bahasan 

penyebab gangguan penglihatan 

2 Mahasiswa dapat 
menjelaskan klasifikasi dan 
karakteristik anak dengan 
gangguan penglihatan 

 Ketepatan menjelaskan klasifikasi 

gangguan penglihatan menurut para 

ahli  

 Ketepatan menjelaskan karakteristik 

anak dengan gangguan penglihatan 

 Klasifikasi gangguan penglihatan menurut para ahli  

 Karakteristik anak dengan gangguan penglihatan 

3-4 Mahasiswa dapat 

menjelaskan implikasi 

gangguan penglihatan 

 

 Ketepatan menjelaskan implikasi 

gangguan penglihatan terhadap 

perkembangan bahasa dan 

komunikasi 

 Ketepatan menjelaskan implikasi 

gangguan penglihatan terhadap 

kognitif 

 Ketepatan menjelaskan implikasi 

gangguan penglihatan terhadap 

keterampilan OM 

 Ketepatan menjelaskan implikasi 

gangguan penglihatan terhadap 

sosial emosional 

 Implikasi gangguan penglihatan terhadap 

perkembangan bahasa dan komunikasi 

 Implikasi gangguan penglihatan terhadap kognitif  

 Implikasi gangguan penglihatan terhadap 

keterampilan OM 

 Implikasi gangguan penglihatan terhadap sosial 

emosional 

5-7 Mahasiswa dapat 

menjelaskan proses 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

konsep dasar identifikasi dan 

 Konsep dasar identifikasi dan asesmen anak dengan 

gangguan penglihatan 
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Minggu CP-MK Indikator Pokok Bahasan 

identifikasi dan asesmen anak 

dengan gangguan penglihatan 

 

asesmen anak dengan gangguan 

penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

konsep dasar asesmen anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam melakukan 

berbagai asesmen (akademik, 

membaca, menulis, keterampilan 

hitung matematika, sensoris, 

penciuman, pengecapan, 

pendengaran) pada anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Konsep dasar asesmen anak dengan gangguan 

penglihatan 

 Melakukan asesmen (akademik, membaca, menulis, 

keterampilan hitung matematika, sensoris, penciuman, 

pengecapan, pendengaran) pada anak dengan 

gangguan penglihatan 

8 UTS 

9 Mahasiswa dapat 

menjelaskan hakekat 

pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

bahan pembelajaran untuk anak 

dengan gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

kebutuhan dasar anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

kurikulum untuk anak dengan 

 bahan pembelajaran untuk anak dengan gangguan 

penglihatan 

 kebutuhan dasar anak dengan gangguan penglihatan 

 kurikulum untuk anak dengan gangguan penglihatan 

 keterlibatan keluarga dalam pembelajaran anak dengan 

gangguan penglihatan 



 
 

 

 6 

Minggu CP-MK Indikator Pokok Bahasan 

gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

keterlibatan keluarga dalam 

pembelajaran anak dengan 

gangguan penglihatan 

10 Mahasiswa dapat 

menjelaskan landasan dan 

prinsip-prinsip dasar  

pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

landasan agama dan kemanusiaan 

dalam pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan.  

 Ketepatan dalam menjelaskan  

Landasan psikologis dalam 

pendidikan anak dengan gangguan 

penglihatan.  

 Ketepatan dalam menjelaskan 

Landasan sosial dalam pendidikan 

anak dengan gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

Landasan empiris dalam pendidikan 

anak dengan gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

Prinsip-prinsip dasar layanan 

 Landasan agama dan kemanusiaan dalam pendidikan 

anak dengan gangguan penglihatan.  

 Landasan psikologis dalam pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan.  

 Landasan sosial dalam pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Landasan empiris dalam pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Prinsip-prinsip dasar layanan pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 
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Minggu CP-MK Indikator Pokok Bahasan 

pendidikan anak dengan gangguan 

penglihatan 

11 Mahasiswa dapat 
menjelaskan sumber dan 
media belajar serta alat 
pembelajaran anak dengan 
gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

pengertian sumber dan media 

belajar serta alat pengajaran anak 

dengan gangguan penglihatan. 

 Ketepatan dalam menjelaskan jenis-

jenis sumber belajar anak dengan 

gangguan penglihatan.  

 Pengertian sumber dan media belajar serta alat 

pengajaran anak dengan gangguan penglihatan. 

 Jenis-jenis sumber belajar anak dengan gangguan 

penglihatan.  

12-13 Mahasiswa dapat 
menjelaskan pembelajaran 
berbasis ilmiah untuk anak 
dengan gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

definisi pembelajaran berbasis 

ilmiah untuk anak dengan gangguan 

penglihatan. 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

prinsip pembelajaran scientifik. 

 Ketepatan dalam model 

pembelajaran scientifik. 

 Definisi pembelajaran berbasis ilmiah untuk anak 

dengan gangguan penglihatan. 

 Prinsip pembelajaran scientifik. 

 Model pembelajaran scientifik 

14-15 Mahasiswa dapat 
menjelaskan penilaian untuk 
anak dengan gangguan 
penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

penilaian sikap untuk anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Ketepatan dalam menjelaskan 

 penilaian sikap untuk anak dengan gangguan 

penglihatan 

 penilaian pengetahuan untuk anak dengan gangguan 

penglihatan  
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Minggu CP-MK Indikator Pokok Bahasan 

penilaian pengetahuan untuk anak 

dengan gangguan penglihatan  

 Ketepatan dalam menjelaskan 

penilaian keterampilan untuk anak 

dengan gangguan penglihatan 

 penilaian keterampilan untuk anak dengan gangguan 

penglihatan 

16 UAS 
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3 Peta Capaian Pembelajaran/Peta Kompetensi 

 
Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan  Semester : 2  Kode : 130205 

Jurusan : Pendidikan Khusus  Dosen      : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd  SKS : 2 

 

 

 

 

  

Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi yang dibebankan pada MK (CP-PRODI) 

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

5. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar mengajar pada tiap jenjang dan satuan pendidikan khusus yang dilandasi dengan nilai-nilai 

humanistik dan hak asasi manusia; 

 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (CP-MK) 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan 

penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab 
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C2, P2, A2: Penilaian Untuk Anak Dengan Gangguan Penglihatan

C2, P2, A2: Pembelajaran Berbasis Ilmiah Untuk Anak Dengan Gangguan Penglihatan

C2, P2, A2: Sumber Dan Media Belajar Anak Dengan Gangguan Penglihatan

C2, P2, A2: Landasan Dan Prinsip Pendidikan Anak Dengan Gangguan Penglihatan

C2, P2, A2: Hakekat Pendidikan Anak Dengan Gangguan Penglihatan

C2, P2, A2: Identifikasi dan Asesmen Anak Dengan Gangguan Penglihatan

C2, P2, A2: Implikasi Gangguan Penglihatan

C2, P2, A2: Klasifikasi Dan Karakteristik Anak Dengan Gangguan Penglihatan

C2, P2, A2: Konsep Dasar Anak Dengan Gangguan Penglihatan

Mahasiswa telah mendapat mata kuliah ortopedagogik ABK 

Garis Entry Behavior 

CP-MK : Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan 
gangguan penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab 
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4 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

 
Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan  Semester : 2  Kode : 130205 

Jurusan : Pendidikan Khusus  Dosen      : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd  SKS : 2 

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

PRODI PENDIDIKAN KHUSUS 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIPA SURABAYA 

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Direvisi 

Ortopedagogik Anak dengan gangguan 

penglihatan 

130205 Mata Kuliah Dasar 2 2  

OTORISASI 

 

Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI 

Lutfi  Isni Badiah Lutfi  Isni Badiah Drs. Sambira Mambela, M.Pd 

Capaian Pembelajaran Program Studi           

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya 

5. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar mengajar pada tiap jenjang dan satuan pendidikan khusus yang dilandasi 

dengan nilai-nilai humanistik dan hak asasi manusia; 
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Mata Kuliah               

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

anak dengan gangguan penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab 

Diskripsi Bahan Kajian 

& Pokok Bahasan 

Bahan Kajian             

1. Konsep dasar anak dengan gangguan penglihatan 

2. Klasifikasi dan karakteristik anak dengan gangguan penglihatan 

3. Implikasi gangguan penglihatan 

4. Identifikasi dan asesemen anak dengan gangguan penglihatan 

5. Hakekat pendidikan anak dengan gangguan penglihatan 

6. Landasan dan prinsip-prinsip dasar  pendidikan anak dengan gangguan penglihatan 

7. sumber dan media belajar serta alat pembelajaran anak dengan gangguan penglihatan 

8. pembelajaran berbasis ilmiah untuk anak dengan gangguan penglihatan 

9. penilaian untuk anak dengan gangguan penglihatan 

Pokok Bahasan         

1. Konsep dasar anak dengan gangguan penglihatan membahas mengenai definisi, pengertian dan definisi anak dengan 

gangguan penglihatan menurut para ahli, dan faktor penyebab gangguan penglihatan,  

2. Klasifikasi dan karakteristik anak dengan gangguan penglihatan, membahas mengenai klasifikasi gangguan penglihatan 

menurut para ahli, dan karakteristik dan prevalensi anak dengan gangguan penglihatan 

3. Implikasi gangguan penglihatan membahas mengenai implikasi terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi, 

implikasi terhadap kognitif, implikasi terhadap keterampilan OM, implikasi terhadap sosial emosional anak dengan 

gangguan penglihatan 

4. Identifikasi dan asesmen anak dengan gangguan penglihatan membahas mengenai konsep dasar identifikasi dan , 

konsep dasar assesmen anak dengan gangguan penglihatan, melakukan berbagai asesmen (akademik, membaca, 

menulis, keterampilan hitung matematika, sensoris, penciuman, pengecapan, pendengaran) pada anak dengan 
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gangguan penglihatan 

5. Hakekat pendidikan anak dengan gangguan penglihatan membahas mengenai hakekat layanan pendidikan, kebutuhan 

dasar dan keterlibatan keluarga dalam pembelajaran anak dengan gangguan penglihatan 

6. Landasan dan prinsip-prinsip dasar  pendidikan anak dengan gangguan penglihatan membahas mengenai landasan 

agama dan kemanusiaan,  landasan psikologis, landasan sosial, landasan empiris, dan prinsip-prinsip dasar layanan 

pendidikan anak dengan gangguan penglihatan 

7. Sumber dan media belajar serta alat pembelajaran anak dengan gangguan penglihatan membahas mengenai pengertian 

sumber dan jenis-jenis sumber belajar anak dengan gangguan penglihatan.  

8. Pembelajaran berbasis ilmiah untuk anak dengan gangguan penglihatan membahas mengenai definisi pembelajaran 

berbasis ilmiah, prinsip pembelajaran scientifik dan model pembelajaran scientifik 

9. penilaian untuk anak dengan gangguan penglihatan membahas mengenai menjelaskan penilaian sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan untuk anak dengan gangguan penglihatan 

Pustaka Utama :  

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 
Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 
Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : Routledge. 
 

Pendukung :  

1. Jurnal online 

Media Pembelajaran Software : Hardware : 

OS: Windows; Office PC & LCD Projector 
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Team Teaching - 

Assessment Makalah & Presentasi, Case study,  Diskusi, Ujian Tulis & Lisan 

Mata kuliah Syarat - 

Mg 

Ke- 

Sub Capaian 

Pembelajaran 

(Measurable 

Outcome) 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

Setting Pembelajaran, 

Metode / Strategi 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

Assessment 

Indikator Bentuk Bobot 

1 Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
dasar anak dengan 
gangguan penglihatan 
 

Konsep Dasar Anak dengan 
Gangguan Penglihatan 

 Ruang lingkup anak dengan 

gangguan penglihatan 

menurut para ahli 

 Faktor penyebab gangguan 

penglihatan 

 

 

 

 

 

 Tatap Muka 

 Kuliah Pengantar & 

Brainstroming, diskusi 

kelompok 

[TM:1x(2x50”)] 

[BT+BM:1x(2x60”)] 

 

 

 Ketepatan 

menjelaskan ruang 

lingkup anak dengan 

gangguan 

penglihatan menurut 

para ahli 

 Ketepatan 

menjelaskan faktor 

penyebab gangguan 

penglihatan 

Tugas 1: 

menjawab 

pertanyaan 

singkat 

5% 

2 Mahasiswa dapat 

menjelaskan klasifikasi 

dan karakteristik anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

Klasifikasi dan Karakteristik 

Anak dengan Gangguan 

Penglihatan 

 Klasifikasi gangguan 

penglihatan menurut para 

 Online 

 Diskusi Video Simulasi 

dan Materi 

Pembelajaran (mandiri) 

[TM:1x(2x50”)] 

 Ketepatan 

menjelaskan 

klasifikasi gangguan 

penglihatan menurut 

para ahli  

Tugas 2: 

Menjawab 

pertanyaan 

singkat (online 

deadline D-Day) 

5% 



 
 

 

 15 

ahli  

 Karakteristik dan prevalensi 

anak dengan gangguan 

penglihatan 

[BT+BM:1x(2x60”)] 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

karakteristik dan 

prevalensi anak 

dengan gangguan 

penglihatan khusus 

dan umum 

3 Mahasiswa dapat 

menjelaskan implikasi 

gangguan penglihatan 

 

Implikasi Gangguan Penglihatan 

I 

 Implikasi gangguan 

penglihatan terhadap 

perkembangan bahasa dan 

komunikasi 

 Implikasi gangguan 

penglihatan terhadap kognitif  

 Tatap Muka 

 Diskusi kelompok, 

presentasi 

[TM:1x(2x50”)] 

[BT+BM:1x(2x60”)] 

 Ketepatan 

menjelaskan 

implikasi terhadap 

perkembangan 

bahasa dan 

komunikasi 

 Ketepatan 

menjelaskan 

implikasi terhadap 

kognitif 

Tugas 3: Telaah 

jurnal  

10% 

4 Mahasiswa dapat 

menjelaskan implikasi 

gangguan penglihatan 

 

Implikasi Gangguan Penglihatan 

II 

 Implikasi gangguan 

penglihatan terhadap 

keterampilan OM 

 Implikasi gangguan 

penglihatan terhadap sosial 

 Online  

 Diskusi dan Materi 

Pembelajaran (mandiri) 

 [TM:2x(1x50”)] 

[BT+BM:1x(2x60”)] 

 Ketepatan 

menjelaskan 

implikasi terhadap 

keterampilan OM 

 Ketepatan 

menjelaskan 

implikasi terhadap 

Tugas 4: 

Menjawab 

pertanyaan 

singkat (online 

deadline D-Day) 

5% 
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emosional sosial emosional 

5 Mahasiswa dapat 

menjelaskan proses 

identifikasi dan 

asesmen anak dengan 

gangguan penglihatan 

Proses Identifikasi dan Asesmen 

Anak dengan Gangguan 

Penglihatan I 

 Konsep dasar identifikasi 

anak dengan gangguan 

penglihatan 

 

 Online  

 Live streaming 

[TM:3x(1x50”)] 

[BT+BM:1x(2x60”)] 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan konsep 

dasar identifikasi dan 

asesmen anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

 

Tugas 5: 

Menjawab 

pertanyaan 

singkat (online 

deadline D-Day) 

 

 

5% 

6-7 Mahasiswa dapat 

menjelaskan proses 

identifikasi dan 

asesmen anak dengan 

gangguan penglihatan 

Proses Identifikasi dan Asesmen 

Anak dengan Gangguan 

Penglihatan II & III 

 Konsep dasar asesmen anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

 Melakukan berbagai asesmen 

(akademik, membaca, 

menulis, keterampilan hitung 

matematika, sensoris, 

penciuman, pengecapan, 

pendengaran) pada anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

 Tatap Muka 

 Diskusi kelompok, 

presentasi 

[TM:2x(2x50”)] 

[BT+BM:2x(2x60”)] 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan dasar 

asesmen anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

 Ketepatan dalam 

melakukan berbagai 

asesmen (akademik, 

membaca, menulis, 

keterampilan hitung 

matematika, sensoris, 

penciuman, 

pengecapan, 

pendengaran) pada 

anak dengan 

gangguan 

Tugas 6: 

Praktik 

identifikasi dan 

asesmen anak 

dengan 

hambatan 

penglihatan 

10% 
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penglihatan 

8 Evaluasi Tengah Semester (Evaluasi Formatif-Evaluasi yg dimaksudkan untuk melakukan improvement proses pembelajaran 

berdasarkan assessment yang telah dilakukan) 

9 Mahasiswa dapat 

menjelaskan hakekat 

pendidikan anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

Hakekat Pendidikan Anak 

dengan Gangguan Penglihatan 

 Hakekat layanan pendidikan 

anak dengan gangguan 

penglihatan 

 Bentuk dan sistem layanan 

pendidikan 

(informal/formal) anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

 Keterlibatan keluarga dalam 

pembelajaran anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Tatap Muka 

 Diskusi kelompok, 

presentasi  

[TM: 1 x(2x50”)] 

[BT+BM: 1 x(2x60”)] 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan layanan 

pendidikan anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan bentuk 

dan sistem layanan 

pendidikan 

(informal/formal) 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan 

keterlibatan keluarga 

dalam pembelajaran 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

Tugas 7: 

Membuat 

makalah 

10% 

10 Mahasiswa dapat Landasan dan Prinsip-Prinsip  Tatap Muka  Ketepatan dalam Tugas 8: Quiz  10% 
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menjelaskan landasan 

dan prinsip-prinsip 

dasar  pendidikan anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

Dasar  Pendidikan Anak dengan 

Gangguan Penglihatan 

 Landasan agama dan 

kemanusiaan dalam 

pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan.  

 Landasan psikologis dalam 

pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan.  

 Landasan yuridis dalam 

pelaksanaan pendidikan anak 

dengan gangguan 

penglihatan. 

 Landasan sosial dalam 

pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Landasan empiris dalam 

pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Prinsip-prinsip dasar layanan 

pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Diskusi kelompok, 

presentasi  

[TM: 1 x(2x50”)] 

[BT+BM: 1 x(2x60”)] 

menjelaskan 

landasan agama dan 

kemanusiaan 

Ketepatan dalam 

menjelaskan  

Landasan psikologis  

 Ketepatan dalam 

menjelaskan 

Landasan sosial  

 Ketepatan dalam 

menjelaskan 

penglihatan 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan Prinsip-

prinsip dasar layanan 

pendidikan anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

11 Mahasiswa dapat Sumber dan Alat Pembelajaran  Online   Ketepatan dalam  Keaktifan 10% 
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menjelaskan sumber 

dan alat pembelajaran 

anak dengan gangguan 

penglihatan 

Anak dengan Gangguan 

penglihatan 

 Pengertian sumber dan 

media belajar serta alat 

pengajaran anak dengan 

gangguan penglihatan. 

 Jenis-jenis sumber belajar 

anak dengan gangguan 

penglihatan.  

 Diskusi online melalui 

grup diskusi 

 [TM:1x(2x50”)] 

[BT+BM:1x(2x60”)] 

menjelaskan 

pengertian sumber 

dan media belajar 

serta alat pengajaran 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan. 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan jenis-

jenis sumber belajar 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan.  

 Ketepatan dalam 

menjelaskan alat 

pengajaran anak 

dengan gangguan 

penglihatan. 

di diskusi 

Online 

 Tugas 9: 

Quiz(online 

deadline D-

Day) 
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12-13 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pembelajaran berbasis 

ilmiah untuk anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

Pembelajaran Berbasis Ilmiah 

untuk Anak dengan Gangguan 

Penglihatan 

 Definisi pembelajaran 

berbasis ilmiah untuk anak 

dengan gangguan 

penglihatan. 

 Prinsip pembelajaran 

scientifik. 

 Model pembelajaran 

scientifik 

Diskusi kelompok, 

presentasi  

[TM: 2 x(2x50”)] 

[BT+BM: 2 x(2x60”)] 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan definisi 

pembelajaran 

berbasis ilmiah untuk 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan. 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan prinsip 

pembelajaran 

scientifik. 

 Ketepatan dalam 

model pembelajaran 

scientifik. 

Tugas 10: Quiz 15% 

14-15 Mahasiswa dapat 

menjelaskan penilaian 

untuk anak dengan 

gangguan penglihatan 

Penilaian untuk Anak dengan 

Gangguan Penglihatan 

 penilaian sikap untuk anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

 penilaian pengetahuan untuk 

anak dengan gangguan 

penglihatan  

 penilaian keterampilan untuk 

Diskusi kelompok, 

presentasi  

[TM: 2 x(2x50”)] 

[BT+BM: 2 x(2x60”)] 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan 

penilaian sikap  

 Ketepatan dalam 

menjelaskan 

penilaian  

 Ketepatan dalam 

menjelaskan 

penilaian  

Tugas 11: 

Observasi 

15% 
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anak dengan gangguan 

penglihatan 

(16) Evaluasi Akhir Semester (Evaluasi yg dimaksudkan untuk mengetahui capaian akhir hasil belajar mahasiswa) 
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5 Rencana Tugas 

 

Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan  Semester : 2  Kode : 130205 

Jurusan : Pendidikan Khusus  Dosen      : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd  SKS : 2 

CP MK : Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak 

dengan gangguan penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab 

 

Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek Garapan Aktivitas yang 
harus dikerjakan 
dan batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

1 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep dasar 
anak dengan 
gangguan 
penglihatan 
 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan 

pencarian literatur 

dari berbagai sumber, 

yang didukung oleh 

data dan sumber yang 

valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai 

dengan pemahaman 

sendiri. 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

Mgg 1 

2 Mahasiswa Quiz Menjawab pertanyaan  Berdasarkan contoh Uraian jawaban dari - Ketepatan Mgg 2 
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek Garapan Aktivitas yang 
harus dikerjakan 
dan batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

dapat 

menjelaskan 

klasifikasi dan 

karakteristik 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

 
 

 

yang diberikan, 

berdasarkan 

pencarian literatur 

dari berbagai sumber, 

yang didukung oleh 

data dan sumber yang 

valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai 

dengan pemahaman 

sendiri. 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

pertanyaan yang 

diberikan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

3 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

implikasi 

gangguan 

penglihatan 

Telaah jurnal Menelaah jurnal 

internasional 

mengenai implikasi 

gangguan penglihatan  

 Penelusuran jurnal 

internasional 

 Telaah jurnal tentang 

implikasi gangguan 

penglihatan 

 Merupakan tugas 

kelompok 

Makalah hasil 

telaah jurnal 

- Kedalaman 

telaah jurnal 

- Ketepatan 

topik telaah 

jurnal 

- Kebaruan 

jurnal 

Mgg 3-4 

4 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

Mgg 5-7 
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek Garapan Aktivitas yang 
harus dikerjakan 
dan batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

proses 

identifikasi dan 

asesmen anak 

dengan 

gangguan 

penglihatan 

 

pencarian literatur 

dari berbagai sumber, 

yang didukung oleh 

data dan sumber yang 

valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai 

dengan pemahaman 

sendiri. 

 Merupakan tugas 

individu 

- Kelengkapan 

literatur 

5 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

proses 

identifikasi dan 

asesmen anak 

dengan 

gangguan 

penglihatan 

 

Praktik Melakukan proses 

identifikasi dan 

asesmen 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

kelompok 

Hasil identifikasi 

dan asesmen anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

- Ketepatan 

dalam 

identifikasi  

- Ketepatan 

dalam 

asesmen  

- Ketetapan 

dalam 

membuat 

laporan 

Mgg 5-7 

6 Mahasiswa 

dapat 

menyusun 

Membuat makalah 

- Membuat makalah 

berdasarkan studi 

- Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

- Makalah dengan 

format : Ukuran 

- Kelengkapan 

unsur dalam 

Mgg 9 
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek Garapan Aktivitas yang 
harus dikerjakan 
dan batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

menjelaskan 

hakekat 

pendidikan 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

literatur dari 

berbagai sumber 

yang terkini 

- Penelusuran literature 

dari berbagai sumber 

kertas A4, font : 

Times New 

Roman, size12, 

margin 3-4-3-3, 

minimum 5 

halaman. 

topik makalah 

- Sistematika 

pembahasan  

- Kebaharuan 

literatur 

- Inovasi 

7 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

landasan dan 

prinsip-prinsip 

dasar  

pendidikan 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan 

pencarian literatur 

dari berbagai sumber, 

yang didukung oleh 

data dan sumber yang 

valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai 

dengan pemahaman 

sendiri. 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

Mgg 10 

8 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

Mgg 11 
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek Garapan Aktivitas yang 
harus dikerjakan 
dan batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

sumber dan alat 

pembelajaran 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

pencarian literatur 

dari berbagai sumber, 

yang didukung oleh 

data dan sumber yang 

valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai 

dengan pemahaman 

sendiri. 

individu - Kelengkapan 

literatur 

9 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

pembelajaran 

berbasis ilmiah 

untuk anak 

dengan 

gangguan 

penglihatan 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan 

pencarian literatur 

dari berbagai sumber, 

yang didukung oleh 

data dan sumber yang 

valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai 

dengan pemahaman 

sendiri. 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

Mgg 12-

13 

10 Mahasiswa observasi Melakukan  Berdasarkan contoh Laporan hasil - Ketepatan Mgg 14-
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek Garapan Aktivitas yang 
harus dikerjakan 
dan batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

dapat 

menjelaskan 

penilaian untuk 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

pengamatan proses 

penilaian terhadap 

anak dengan 

gangguan penglihatan 

di sekolah 

(SLB/Inklusi)  

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

kelompok 

observasi dalam 

pengamatan 

- Kelengkapan 

laporan 

observasi 

15 
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6 Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E) 

 

 
Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan  Semester : 2  Kode : 130205 

Jurusan : Pendidikan Khusus  Dosen      : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd  SKS : 2 

CP MK : Mahasiswa mampu menerapkan teori pembelajaran dalam pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan sesuai dengan 

karakteristiknya 

Mg Ke CP-MK 

Butir Soal Ealuasi 

Jumlah 

Soal 

Bobot 

(%) Kognitif Psikomotor Afektif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

1 [C2, P2, A2] : M Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep dasar anak 

dengan gangguan penglihatan 
 

√ 

4  
    

√ 

  
    

√ 

   
  4 10% 

2 [C2, P2, A2] : Mahasiswa dapat 

menjelaskan klasifikasi dan 

karakteristik anak dengan 

gangguan penglihatan 

 

√ 

5  
    

√ 

  
    

√ 

   
  5 10% 

3-4 [A2, P2,C2] : Mahasiswa dapat 

menjelaskan implikasi gangguan 

penglihatan 
 

√ 

 
     

√ 

1 
     

√ 

1 
    2 10% 
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Mg Ke CP-MK 

Butir Soal Ealuasi 

Jumlah 

Soal 

Bobot 

(%) Kognitif Psikomotor Afektif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

5-7 C3, A2, P2]: Mahasiswa dapat 

menjelaskan proses identifikasi 

dan asesmen anak dengan 

gangguan penglihatan  

 
√ 

5 
     

√ 

1 
     

√ 

1 
    7 10% 

9 [C2, P2, A2] Mahasiswa dapat 

menjelaskan hakekat pendidikan 

anak dengan gangguan 

penglihatan 

 
√ 

 
     

√ 

1 
     √     1 10% 

10 [C2, P2, A2]: Mahasiswa dapat 

menjelaskan landasan dan prinsip-

prinsip dasar  pendidikan anak 

dengan gangguan penglihatan 

 
√ 

5 
     

√ 

 
     

√ 

 
    5 10% 

11 [C2, P2, A2] Mahasiswa dapat 

menjelaskan sumber dan alat 

pembelajaran anak dengan 

gangguan penglihatan 

 
√ 

5 
     

√ 

 
     

√ 

 
    5 10% 

12-13 [C2, P2, A2]: Mahasiswa dapat 

menjelaskan pembelajaran 

berbasis ilmiah untuk anak dengan 

 
√ 

5 
     

√ 

 
     

√ 

 
    5 15% 
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Mg Ke CP-MK 

Butir Soal Ealuasi 

Jumlah 

Soal 

Bobot 

(%) Kognitif Psikomotor Afektif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

gangguan penglihatan 

14-15 [C2, P2, A2] Mahasiswa dapat 

menjelaskan penilaian untuk anak 

dengan gangguan penglihatan 
 

√ 

 
     

√ 

1 
     

√ 

1 
    2 15% 

 Total   29      4      3     36 100% 
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7 Contoh Tes Uraian 

Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan  Semester : 2  Kode : 130205 

Jurusan : Pendidikan Khusus  Dosen      : 1. Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd  SKS : 2 

CP MK : Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak 

dengan gangguan penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab 
 

Capaian 

Pembelajaran MK 

Contoh soal uraian Jawaban 

[C2, P2, A2] : 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep 

dasar anak dengan 

gangguan penglihatan 

1. Menurut anda, jelaskan 

apa perbedaan antara 

visual impairment, 

visual handicapped dan 

visual disability 

a. Visual impairment : Merujuk pada kelainan yang berkaitan dengan kerusakan pada fungsi 

organ penglihatan. Istilah ini banyak digunakan pada dunia medis 

b. visual disability: Merujuk pada keterbatasan atau hambatan pada diri seseorang dalam 

menjalankan kegiatan dan fungsinya karena adanya gangguan penglihatan 

c. visual handicapped: Menggambarkan kelainan pada situasi tertentu berdasarkan kriteria 

normal atau pada umumnya 

2. Menurut anda, 

bagaimana definisi anak 

dengan gangguan 

penglihatan dilihat dari 

segi keilmuan medis 

dan pendidikan 

a. Dari segi medis: Secara legal, seseorang dikatakan buta apabila ketajaman penglihatannya 

20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi, atau lantang pandangnya 

tidak lebih besar dari 20 derajat. 

b. Dari segi pendidikan: Seseorang dikatakan buta secara fungsional apabila saluran utama 

yang dipergunakanya dalam belajar adalah perabaan atau pendengaran.  

3. Jelaskan apa saja dan 

beri contoh faktor 

penyebab gangguan 

a. Pre natal: keturunan, pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, gangguan waktu ibu 

hamil, penyakit menahun seperti TBC, infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat 

terkena rubella atau cacar air, infeksi karena penyakit kotor, toxoplasmosis dan tumor. , 
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penglihatan ditinjau 

dari waktu terjadinya 

kurangnya vitamin tertentu,  

b. Natal: Infeksi saat persalinan, keracunan, gangguan saat persalinan, penggunaan alat yang 

tidak steril dan tidak tepat, prematur 

c. Post natal: Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan (Xeropthalmia; 

Trachoma; Catarac;. Glaucoma Diabetik Retinopathy; Macular Degeneration; Retinopathy 

of prematurity), kecelakaan 

4. Jelaskan secara singkat 

2 penyakit/kelainan  

mata lainnya yang 

belum dibahas pada 

materi ini (ciri khas dan 

penyebab) 

a. Konjungtivitis atau mata merah adalah peradangan yang terjadi pada konjungtiva atau 

selaput bening yang melapisi bagian depan mata 

b. Trikiasis adalah pertumbuhan bulu mata kearah kornea. Menyebabkan iritasi hingga 

kerusakan pada kornea. Dapat diatasi dengan epilasi, electrolysis, cryotherapy, laser 

thermoablation 



 
 

 

 33 

8 Pedoman Penskoran Soal Uraian 

 

No Komponen Penilaian Skor 

1 Ketepatan menjelaskan dampak gangguan penglihatan 

terhadap kemampuan orientasi mobilitas pada anak 

25 

2 Ketepatan menjelaskan dampak gangguan penglihatan 

terhadap kemampuan bahasa dan komunikasi pada anak 

25 

3 Ketepatan menjelaskan dampak gangguan penglihatan 

terhadap kemampuan kognitif pada anak 

25 

4 Ketepatan menjelaskan dampak gangguan penglihatan 

terhadap sosial emosional pada anak.  

25 

Jumlah  100 
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9 Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 1 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar anak dengan gangguan 

penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

a. Ruang lingkup anak dengan gangguan penglihatan menurut para ahli 

b. Faktor penyebab gangguan penglihatan 

4. Metode Pembelajaran  

a. Kuliah, 

b. Tatap muka,  

c. Quiz 

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan, 

manfaat dan 

relevansi pokok 

bahasan 
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Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. Ruang lingkup anak 

dengan gangguan 

penglihatan menurut para 

ahli 

b. Faktor penyebab 

gangguan penglihatan 

- Diskusi 

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

men jawab soal 

 

Quis (Ujian 

Tulis) 

Penutup 

Dosen menyimpulkan materi 

Pemberian tugas 

Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Mencatat tugas  

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 

 
7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 
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Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 2 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi dan karakteristik anak dengan 

gangguan penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

a. Klasifikasi gangguan penglihatan  

b. Karakteristik anak dengan gangguan penglihatan 

4. Metode Pembelajaran  

a. Kuliah, 

b. Tatap muka,  

c. Quiz 

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan 

dan relevansi pokok 

bahasan 
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Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. Klasifikasi gangguan 

penglihatan menurut para 

ahli  

b. Karakteristik dan 

prevalensi anak dengan 

gangguan penglihatan 

- Diskusi 

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

men jawab soal 

 

Quis (Ujian 

Tulis) 

Penutup 

Dosen menyimpulkan materi 

Pemberian tugas 

Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Mencatat tugas  

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 

 
7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 
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Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 3-4 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan implikasi gangguan penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

 Implikasi gangguan penglihatan terhadap perkembangan bahasa dan 

komunikasi 

 Implikasi gangguan penglihatan terhadap kognitif  

 Implikasi gangguan penglihatan terhadap keterampilan OM 

 Implikasi gangguan penglihatan terhadap sosial emosional 

4. Metode Pembelajaran  

 Kuliah, 

 Tatap muka,  

 Quiz 

 Diskusi 

 Presentasi  

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Pertemuan ke 3 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 
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Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan 

dan relevansi pokok 

bahasan 

 

Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. Implikasi gangguan 

penglihatan terhadap 

perkembangan bahasa dan 

komunikasi 

b. Implikasi gangguan 

penglihatan terhadap 

kognitif 

c. Implikasi gangguan 

penglihatan terhadap 

keterampilan OM 

d. Implikasi gangguan 

penglihatan terhadap sosial 

emosional 

- Diskusi 

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

men jawab soal 

 

Tugas 

partisipasi 

diskusi 

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Dosen membentuk kelompok 

tugas 

- Pemberian tugas telaah artikel 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Membentuk 

kelompok 

- Mencatat tugas  

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
Pertemuan ke 4 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen mereview kembali materi 

yang telah dibahas dipertemuan 

sebelumnya 

Mereview kembali 

materi pertemuan 

sebelumnya 
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Inti Penyajian 

- Mempersilahkan kelompok 

untuk presentasi hasil telaah 

artikel 

- Diskusi 

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Presentasi hasil 

telaah artikel 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

men jawab soal 

 

Tugas telaah 

artikel 

Penutup 

Dosen menyimpulkan materi 

Pemberian tugas 

Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Mencatat tugas  

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 

 
7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 
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Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 5-7 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan proses identifikasi dan asesmen anak dengan 

gangguan penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

 Konsep dasar identifikasi dan asesmen anak dengan gangguan penglihatan 

 Konsep dasar asesmen anak dengan gangguan penglihatan 

 Melakukan kegiatan identifikasi dan asesmen  

4. Metode Pembelajaran  

 Tatap muka,  

 Quiz 

 Praktik 

 Presentasi  

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Pertemuan ke 5 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan 

dan relevansi pokok 

bahasan 
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Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. Konsep identifikasi anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

b. Konsep asesmen untuk 

anak dengan gangguan 

pendengaran 

- Diskusi 

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

men jawab soal 

 

Tugas 

partisipasi 

diskusi 

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
Pertemuan ke 6 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen mereview kembali materi 

yang telah dibahas dipertemuan 

sebelumnya 

Mereview kembali 

materi pertemuan 

sebelumnya 

 

Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. instrumen identifikasi dan 

asesmen anak dengan 

gangguan penglihatan 

b. teknik pengukuran 

identifikasi dan asesemen 

- Diskusi 

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/m

en jawab soal 

 

Quiz 

Penutup 

Dosen menyimpulkan materi 

Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 
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Pertemuan ke 7 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen mereview kembali materi 

yang telah dibahas dipertemuan 

sebelumnya 

Mereview kembali 

materi pertemuan 

sebelumnya 

 

Inti Penyajian 

- Melakukan berbagai asesmen 

(akademik, membaca, menulis, 

keterampilan hitung 

matematika, sensoris, 

penciuman, pengecapan, 

pendengaran) 

- Diskusi 

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Melakukan 

asesmen 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/m

en jawab soal 

 

Praktik 

Penutup 

Dosen menyimpulkan materi 

Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 

 
7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 
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Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 9 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan hakekat pendidikan anak dengan gangguan 

penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

 Hakekat layanan pendidikan anak dengan gangguan penglihatan 

 Bentuk dan sistem layanan pendidikan (informal/formal) anak dengan 

gangguan penglihatan 

 Keterlibatan keluarga dalam pembelajaran anak dengan gangguan 

penglihatan  

4. Metode Pembelajaran  

 Tatap muka,  

 Quiz 

 Diskusi  

 Presentasi  

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Pertemuan ke 9 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 
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Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan 

dan relevansi pokok 

bahasan 

 

Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. Hakekat layanan 

pendidikan anak dengan 

gangguan penglihatan 

b. Bentuk dan sistem layanan 

pendidikan 

(informal/formal) anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

c. Keterlibatan keluarga 

dalam pembelajaran anak 

dengan gangguan 

penglihatanDiskusi 

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

men jawab soal 

 

Tugas 

Membuat 

makalah 

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Memberi tugas 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Mencatat tugas 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 

 
7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 
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Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 
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Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 10 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan landasan dan prinsip-prinsip dasar  pendidikan 

anak dengan gangguan penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

 Landasan dalam pendidikan anak dengan gangguan penglihatan.  

 Prinsip-prinsip dasar layanan pendidikan anak dengan gangguan 

penglihatan  

4. Metode Pembelajaran  

 Tatap muka,  

 Quiz 

 Diskusi  

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Pertemuan ke 10 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan 

dan relevansi pokok 

bahasan 
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Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. Landasan dalam pendidikan 

anak dengan gangguan 

penglihatan.  

b. Prinsip-prinsip dasar 

layanan pendidikan anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

- Diskusi  

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

men jawab soal 

 

Quiz  

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Memberi tugas 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Mencatat tugas 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 

 
7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 
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Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 11 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan sumber dan alat pembelajaran anak dengan 

gangguan penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

 Pengertian sumber dan media belajar serta alat pengajaran anak dengan 

gangguan penglihatan. 

 Jenis-jenis sumber belajar anak dengan gangguan penglihatan  

4. Metode Pembelajaran  

 Tatap muka,  

 Quiz 

 Diskusi  

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Pertemuan ke 11 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan 

dan relevansi pokok 

bahasan 
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Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. Pengertian sumber dan 

media belajar serta alat 

pengajaran anak dengan 

gangguan penglihatan. 

b. Jenis-jenis sumber belajar 

anak dengan gangguan 

penglihatan 

- Diskusi  

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

men jawab soal 

 

Quiz  

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Memberi tugas 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Mencatat tugas 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 

 
7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 
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Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 12-13 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan pembelajaran berbasis ilmiah untuk anak 

dengan gangguan penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

 Definisi pembelajaran berbasis ilmiah untuk anak dengan gangguan 

penglihatan. 

 Prinsip pembelajaran scientifik  

4. Metode Pembelajaran  

 Tatap muka,  

 Quiz 

 Diskusi  

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Pertemuan ke 12 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan 

dan relevansi pokok 

bahasan 
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Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. Definisi pembelajaran 

berbasis ilmiah untuk anak 

dengan gangguan 

penglihatan. 

b. Prinsip pembelajaran 

scientifik 

- Diskusi  

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

menjawab soal 

 

Quiz 

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
Pertemuan ke 13 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 
Dosen mereview kembali materi 
yang telah dibahas dipertemuan 
sebelumnya 

Mereview kembali 
materi pertemuan 
sebelumnya 

 

Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep Model 

pembelajaran scientifik 

- Diskusi  

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

menjawab soal 

 

Quiz 

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 

 



 
 

 

 53 

7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 



 
 

 

 54 

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
 

Nama Mata Kuliah : Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 14-15 

 

1. CP-MK :  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan gangguan penglihatan 

dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:   

Mahasiswa dapat menjelaskan penilaian untuk anak dengan gangguan 

penglihatan 

3. Materi Kuliah: 

 penilaian sikap untuk anak dengan gangguan penglihatan 

 penilaian pengetahuan untuk anak dengan gangguan penglihatan  

 penilaian keterampilan untuk anak dengan gangguan penglihatan  

4. Metode Pembelajaran  

 Tatap muka,  

 Quiz 

 Diskusi  

5. Proses Pembelajaran/KBM 

Pertemuan ke 14 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Dosen memberikan overview 

tentang tujuan perkuliahan, 

manfaat dan relevansi pokok 

bahasan 

Mendiskripsikan 

ulang mengenai 

tujuan perkuliahan 

dan relevansi pokok 

bahasan 
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Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep : 

a. penilaian sikap untuk anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

b. penilaian pengetahuan 

untuk anak dengan 

gangguan penglihatan  

- Diskusi  

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

menjawab soal 

 

Quiz 

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
Pertemuan ke 15 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Dosen 

Kegiatan 

Pembelajar 

Mahasiswa 

Assessment 

1 2 3 4 

Pendahuluan 
Dosen mereview kembali materi 
yang telah dibahas dipertemuan 
sebelumnya 

Mereview kembali 
materi pertemuan 
sebelumnya 

 

Inti Penyajian 

- Menjelaskan konsep penilaian 

keterampilan untuk anak 

dengan gangguan penglihatan 

- Diskusi  

- Tanya jawab kepada 

mahasiswa dan memberikan 

feedback 

- Membuat 

catatan 

- Berdiskusi  

- Menyelesaikan/

menjawab soal 

 

Quiz 

Penutup 

- Dosen menyimpulkan materi 

- Evaluasi  

- Membuat 

kesimpulan 

- Menyelesaikan 

evaluasi yang 

diberikan 

 

 
6. Media dan Alat Pembelajaran 

Media :  Buku Ajar 
Alat :  Notebook & LCD 
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7. Buku Sumber 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat 
Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam 
Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 

Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : 
Routledge. 
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10 Kontrak Pembelajaran 
 

Nama Mata Kuliah :  Ortopedagogik Anak dengan Gangguan Penglihatan 

Besarnya sks                  :  2 sks 

Dosen : Lutfi Isni Badiah, S.Pd., M.Pd 

Instansi  : Universitas PGRI Adibuana Surabaya 

Semester :  2 (Dua) 

Hari Pertemuan / Jam  :  Selasa, 13.00 – 14.40 

Ruang :  Perpustakaan Lt. 4 

Waktu pertemuan : 2 x 50 menit 

Jumlah Pertemuan : 14 
 

1. Manfaat Pembelajaran 

Mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai konsep dasar anak dengan gangguan penglihatan dan bagaimana cara  memberikan 

layanan pendidikan kepada anak dengan gangguan penglihatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. 

 

2. Deskripsi 

Mata kuliah ini membahas mengenai: konsep dasar anak dengan gangguan penglihatan, klasifikasi dan karakteristik anak dengan gangguan 

penglihatan, implikasi gangguan penglihatan, identifikasi dan asesemen anak dengan gangguan penglihatan, hakekat pendidikan anak 

dengan gangguan penglihatan, landasan dan prinsip-prinsip dasar  pendidikan anak dengan gangguan penglihatan, sumber dan media 

belajar serta alat pembelajaran anak dengan gangguan penglihatan, pembelajaran berbasis ilmiah untuk anak dengan gangguan penglihatan, 

penilaian untuk anak dengan gangguan penglihatan 
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3. CapaianPembelajaran 

a. CP-PRODI 

1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

2) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

3) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

4) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

5) Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar mengajar pada tiap jenjang dan satuan pendidikan khusus yang dilandasi dengan nilai-

nilai humanistik dan hak asasi manusia; 

b. CP-MK 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan 

gangguan penglihatan dengan tepat serta mempresentasikannya dengan bertanggungjawab 
 

4. Peta Capaian Pembelajaran 
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5. Buku Acuan / Referensi 

Hadi, P. (2007). Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Direktorat Ketenagaan. 

Hildayani, R. (2014). Penanganan Anak Berkelainan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 
Liando, J., & Dapa, A. (2007). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Sistem Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 
Westwood, P. (1995). Commonsense Methods fo Children With Special Needs. USA : Routledge. 

 
6. Strategi Pembelajaran 

a. Tatap muka 

b. Belajar terstruktur 

c. Belajar mandiri 

d. Studi kasus 

e. observasi 

f. Quiz / diskusi kelompok / tes lisan,  
 

7. Rencana Tugas  

Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek 

Garapan 

Aktivitas yang harus 
dikerjakan dan 

batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

1 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep dasar 
anak dengan 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan pencarian 

literatur dari berbagai 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

Mgg 1 
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek 

Garapan 

Aktivitas yang harus 
dikerjakan dan 

batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

gangguan 
penglihatan 
 

sumber, yang didukung 

oleh data dan sumber 

yang valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai dengan 

pemahaman sendiri. 

literatur 

2 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

klasifikasi dan 

karakteristik 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan pencarian 

literatur dari berbagai 

sumber, yang didukung 

oleh data dan sumber 

yang valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai dengan 

pemahaman sendiri. 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

Mgg 2 

3 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

implikasi 

gangguan 

penglihatan 

Telaah jurnal Menelaah jurnal 

internasional mengenai 

implikasi gangguan 

penglihatan  

 Penelusuran jurnal 

internasional 

 Telaah jurnal tentang 

implikasi gangguan 

penglihatan 

 Merupakan tugas 

Makalah hasil 

telaah jurnal 

- Kedalaman 

telaah jurnal 

- Ketepatan 

topik telaah 

jurnal 

- Kebaruan 

Mgg 

3-4 



 
 

 

 62 

Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek 

Garapan 

Aktivitas yang harus 
dikerjakan dan 

batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

kelompok jurnal 

4 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

proses 

identifikasi dan 

asesmen anak 

dengan 

gangguan 

penglihatan 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan pencarian 

literatur dari berbagai 

sumber, yang didukung 

oleh data dan sumber 

yang valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai dengan 

pemahaman sendiri. 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

Mgg 

5-7 

5 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

proses 

identifikasi dan 

asesmen anak 

dengan 

gangguan 

penglihatan 

 

Praktik Melakukan proses 

identifikasi dan asesmen 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

kelompok 

Hasil identifikasi 

dan asesmen anak 

dengan gangguan 

penglihatan 

- Ketepatan 

dalam 

identifikasi  

- Ketepatan 

dalam 

asesmen  

- Ketetapan 

dalam 

membuat 

laporan 

Mgg 

5-7 
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek 

Garapan 

Aktivitas yang harus 
dikerjakan dan 

batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

6 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

hakekat 

pendidikan 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

menyusun 

Membuat 

makalah 

- Membuat makalah 

berdasarkan studi 

literatur dari berbagai 

sumber yang terkini 

- Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

- Penelusuran literature 

dari berbagai sumber 

- Makalah dengan 

format : Ukuran 

kertas A4, font : 

Times New 

Roman, size12, 

margin 3-4-3-3, 

minimum 5 

halaman. 

- Kelengkapan 

unsur dalam 

topik makalah 

- Sistematika 

pembahasan  

- Kebaharuan 

literatur 

- Inovasi 

Mgg 9 

7 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

landasan dan 

prinsip-prinsip 

dasar  

pendidikan 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan pencarian 

literatur dari berbagai 

sumber, yang didukung 

oleh data dan sumber 

yang valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai dengan 

pemahaman sendiri. 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

Mgg 

10 

8 Mahasiswa 

dapat 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

- Ketepatan 

menjawab 

Mgg 

11 
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek 

Garapan 

Aktivitas yang harus 
dikerjakan dan 

batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

menjelaskan 

sumber dan alat 

pembelajaran 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

berdasarkan pencarian 

literatur dari berbagai 

sumber, yang didukung 

oleh data dan sumber 

yang valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai dengan 

pemahaman sendiri. 

 Merupakan tugas 

individu 

diberikan pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

9 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

pembelajaran 

berbasis ilmiah 

untuk anak 

dengan 

gangguan 

penglihatan 

Quiz Menjawab pertanyaan 

yang diberikan, 

berdasarkan pencarian 

literatur dari berbagai 

sumber, yang didukung 

oleh data dan sumber 

yang valid yang kemudian 

dibahasakan sesuai dengan 

pemahaman sendiri. 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

individu 

Uraian jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan  

- Kelengkapan 

literatur 

Mgg 

12-13 

10 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

penilaian untuk 

observasi Melakukan pengamatan 

proses penilaian terhadap 

anak dengan gangguan 

penglihatan di sekolah 

 Berdasarkan contoh 

yang telah diberikan 

 Merupakan tugas 

kelompok 

Laporan hasil 

observasi 

- Ketepatan 

dalam 

pengamatan 

- Kelengkapan 

Mgg 

14-15 
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Tugas 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

MK 

Uraian Tugas Kriteria 

Penilaian 

Jadwal 

Objek 

Garapan 

Aktivitas yang harus 
dikerjakan dan 

batasannya 

Metodologi & Cara 

pengerjaannya 

Kriteria luaran 

tugas yang 

dihasilkan 

anak dengan 

gangguan 

penglihatan 

(SLB/Inklusi)  laporan 

observasi 

 

8. Rencana Asesmen 

Mg Ke CP-MK 

Butir Soal Ealuasi 

Jumlah 

Soal 

Bobot 

(%) Kognitif Psikomotor Afektif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

1 [C2, P2, A2] : M Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep dasar anak 

dengan gangguan penglihatan 
 

√ 

4  
    

√ 

  
    

√ 

   
  4 10% 

2 [C2, P2, A2] : Mahasiswa dapat 

menjelaskan klasifikasi dan 

karakteristik anak dengan 

gangguan penglihatan 

 

√ 

5  
    

√ 

  
    

√ 

   
  5 10% 
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Mg Ke CP-MK 

Butir Soal Ealuasi 

Jumlah 

Soal 

Bobot 

(%) Kognitif Psikomotor Afektif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

3-4 [A2, P2,C2] : Mahasiswa dapat 

menjelaskan implikasi gangguan 

penglihatan 
 

√ 

 
     

√ 

1 
     

√ 

1 
    2 10% 

5-7 C3, A2, P2]: Mahasiswa dapat 

menjelaskan proses identifikasi 

dan asesmen anak dengan 

gangguan penglihatan  

 
√ 

5 
     

√ 

1 
     

√ 

1 
    7 10% 

9 [C2, P2, A2] Mahasiswa dapat 

menjelaskan hakekat pendidikan 

anak dengan gangguan 

penglihatan 

 
√ 

 
     

√ 

1 
     √     1 10% 

10 [C2, P2, A2]: Mahasiswa dapat 

menjelaskan landasan dan 

prinsip-prinsip dasar  pendidikan 

anak dengan gangguan 

penglihatan 

 
√ 

5 
     

√ 

 
     

√ 

 
    5 10% 

11 [C2, P2, A2] Mahasiswa dapat 

menjelaskan sumber dan alat 
 

√ 

5 
     

√ 

 
     

√ 

 
    5 10% 
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Mg Ke CP-MK 

Butir Soal Ealuasi 

Jumlah 

Soal 

Bobot 

(%) Kognitif Psikomotor Afektif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

pembelajaran anak dengan 

gangguan penglihatan 

12-13 [C2, P2, A2]: Mahasiswa dapat 

menjelaskan pembelajaran 

berbasis ilmiah untuk anak 

dengan gangguan penglihatan 

 
√ 

5 
     

√ 

 
     

√ 

 
    5 15% 

14-15 [C2, P2, A2] Mahasiswa dapat 

menjelaskan penilaian untuk anak 

dengan gangguan penglihatan 
 

√ 

 
     

√ 

1 
     

√ 

1 
    2 15% 

 Total   29      4      3     36 100% 

 

9. Kriteria Penilaian 

UTS 20% 

UAS 50% 

Tugas 30% 

 


