Apa yang dimaksud dengan piktogram?
Piktogram adalah gambar yang menjelaskan sesuatu tanpa teks tertulis.
Kami sering menemukan piktogram dalam kehidupan sehari-hari.
Lihat saja sekeliling Anda, di mana-mana Anda melihat piktogram. Seperti rambu lalu
lintas, informasi tentang pengemasan, instruksi mencuci pakaian dan instruksi di
gedung-gedung yang menunjukkan arah ke toilet, pintu keluar darurat, dan rambu
jalan. Piktogram dapat dipahami oleh semua orang, bahkan jika Anda tidak berbicara
bahasa yang sama.

Piktogram untuk anak-anak tunagrahita
(keterbatasan mental)
Seorang anak tunagrahita mengalami kesulitan dengan bahasa lisan dan tidak selalu
mengerti bahasa lisan. Dia bisa bingung apabila mendapatkan dan harus menyerap terlalu banyak informasi. Kata-kata yang sulit juga susah untuk dimengerti oleh anak-anak
tunagrahita.
Anak-anak tunagrahita membutuhkan dukungan secara visual. Gambar atau kata yang
diucapkan dan didukung secara visual, akan lebih mudah dimengerti. Inilah alasan dikembangkannya pikto untuk anak-anak ini. Dengan menggunakan pikto, bahasa sekarang dapat dilihat.

Selain itu, pikto juga memberikan struktur. Dunia di mata anak anak tunagrahita sering
tampak berantakan dan rumit. Seorang anka tunagrahita tidak selalu dapat membaca situasi. Dia mengalami kesulitan dalam membuat jadwal harian. Dia sering tidak
menyadari urutan kegiatan dalam jadwalnya. Dengan menggunakan pikto, lokasi dan
waktu dalam jadwal menjadi lebih jelas.
“Aku dengar apa yang mereka bilang, tapi aku tidak mengerti.
Mereka bicara cepat dan pakai kata-kata yang tidak aku tahu”
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Mengapa menggunakan Pikto?
• Pikto merupakan materi yang jelas dan konkret, tidak abstrak. Pikto
menggambarkan dengan jelas apa yang Anda maksudkan dan membantu
memperjelas arti dari kata tersebut.
Kita tahu bahwa kata ‘kursi’ adalah benda dengan empat kaki dan Anda
bisa duduk di atasnya. Anak-anak tunagrahita tidak mengaitkan kata yang
diucapkan (k-u-r-s-i) langsung dengan kursi. Sebuah pikto kursi dapat menjadi
alat bantu.
• Kata-kata yang diucapkan dapat segera menghilang setelah diucapkan.
Pikto tetap terlihat (lebih lama). Karena itu, anak memiliki lebih banyak waktu
untuk memahami pesan.
Jika kita mengatakan “kita akan makan” ini adalah pesan singkat yang menghilang
setelah beberapa detik. Ini terlalu cepat bagi banyak anak tunagrahita, tetapi ketika
kami menunjukkan pikto ‘makan’, pesannya terlihat lebih lama. Anak itu kemudian memiliki waktu untuk memahami maksudnya.
• Menggunakan kombinasi berbicara dan pikto’s membutuhkan lebih banyak waktu
bagi si pengguna. Dengan demikian Anda akan berbicara lebih lambat secara otomatis
dan kalimat yang anda gunakan menjadi lebih pendek dan sederhana.
• Apabila disuatu tempat sangat ramai dan berisik, maka pikto dapat lebih baik mudah
dibedakan dan tampak secara permanen.
Kita sering melihat banyak suara secara bersamaan di kelas. Seperti anak-anak yang
berbicara satu sama lain, musik dari ruangan lain atau suara dari halaman sekolah.
Akibatnya diruangan akan sangat berisik. Pikto dapat membantu anak untuk
memberikan perhatian.
• Pikto’s menstimulasi perkembangan bahasa. Dengan menggabungkan kata dengan
pikto, anak dapat belajar mengenali dan mengucapkan kata.
Berbicara tetap merupakan cara komunikasi yang paling efektif. Jika berbicara adalah
dalam kemampuan anak, dia akan melakukan hal ini. Penting untuk terus berbicara
ketika Anda menggunakan pikto. Hal ini justru akan menstimulasi perkembangan
bicara. Jadi apabila Anda menggunakan pikto, anda harus selalu mengucapkan kata
yang dimaksud.
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Bagaimana cara menggunakan pikto?
Pikto dapat digunakan untuk:
• Visualisasi Ruang, yang berarti bahwa Anda membuat lingkungan sejelas mungkin
dengan menggunakan pikto.
Dengan menggunakan pikto di sebuah ruangan, Anda membantu anak-anak
tunagrahita untuk membuat dunia mereka lebih teratur. Dengan begitu semuanya akan
mendapatkan tempat yang jelas.

Contoh beberapa foto: contohnya pikto barang-barang dalam kelas, foto mereka di kursi dan meja mereka, foto dalam lemari dari alat-alat dapur.

Pikto membantu anak menjadi lebih mandiri, sehingga dia tidak selalu membutuhkan
bantuan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dengan pikto di ruangan mereka,
sang anak dapat belajar mengepak barang-barang sendiri, duduk diam di tempat
mereka dan membersihkan mejanya sendiri, karena mereka tahu dimana barangbarang terletak.

© 2018, Sukacita Foundation
Website: www.sukacita.org
4

• Indikasi waktu, yang berarti bahwa Anda membuat program harian sejelas mungkin
dengan pikto.
Kita terbiasa menulis setiap acara kita dalam buku agenda menggunakan bahasa tertulis. Anak-anak tunagrahita dapat melakukan hal yang sama menggunkan pikto’s. Anda
dapat memasang papan pikto di kelas. Papan pikto adalah papan dimana jadwal harian
digantung di dinding menggunakan visualisasi pikto, contohnya: jadwal harian, tugas
atau jadwal kerja mingguan, dsb.

Link to You-tube movie: Isyarat Berbicara
https://www.youtube.com/watch?v=y9h-Sahu4FA
Dengan papan pikto, Anda dapat berkomunikasi tentang kegiatan sehari-hari, aktivitas
dan acara pada hari itu. Papan pikto membuat anak lebih menyadari kurun waktu.
Tip: Selalu libatkan anak-anak ketika menggunakan papan pikto, dalam membuat atau
mengubah jadwal. Sehingga anak-anak dapat belajar membaca papan pikto sendiri.
Sering tunjukkan ke papan pikto untuk memperlihatkan apa aktivitas berikutnya.

Papan pikto dapat diterapkan di kelas atau di
grup. Selain itu papan pikto dapat diterapkan
per orang, secara individu. Ini disebut papan
perencanaan individu atau agenda pikto.
Anak dapat mengambil dan mencari informasi tentang kegiatan sehari-harinya. Ini dapat
menjadi pedoman penting, sehingga si anak
menjadi lebih jarang meminta bantuan.
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• Aktivitas, yang berarti bahwa Anda dapat membuat tahapan aktivitas dari awal sampai akhir sejelas mungkin dengan pikto.
Anak tungrahita mengalami kesulitan melakukan tugas yang berat. Anak ini membutuhkan bantuan untuk mengatur dan merencanakan langkah untuk dapat mengerjakan
tugasnya.
Anak akan lebih mengerti dan dapat mengerjakan tugas apabila kita membantu dengan
memberikan instruksi dalam langkah-langkah kecil. Anak mampu mengerjakan setiap
langkah kecil secara terpisah. Langkah-langkah aktivitas dapat divisualisasikan menggunakan pikto. Kami menyebutnya kartu pikto.

Tip:
Saat membuat kartu pikto, saya
selalu bertanya pada diri sendiri:
Ada berapa langkah untuk
menyelesaikan aktivitas ini?’
Potong kegiatan menjadi beberapa
bagian kecil.

Melalui kartu pikto, anak dapat melakukan aktivitas secara mandiri sactivity independently.
Tidak semua anak mampu mengerti pikto’s!
Beberapa anak mungkin mengenali pikto, tetapi tidak
selalu tahu apa yang dimaksud.
Misalnya, seorang anak melihat pikto sikat gigi, tetapi
tidak mengerti bahwa gigi harus disikat. Sehingga si anak
tidak bisa memberi makna pada pikto. Dalam hal ini, akan
lebih baik apabila anda menggunakan foto atau obyek itu
sehingga anak akan lebih mudah mengerti. Ketika Anda
memperlihatkan foto sikat gigi atau sikat gigi asli, anak
itu mungkin
Tidak semua anak membutuhkan pikto’s terus menerus!
Apabila sang anak memahami bahasa lisan dengan baik, Anda tidak harus terus menunjukkan pikto’s pada semua aktivitas. Kita harus menyesuaikan cara komunikasi kita
dengan tingkat perkembangan sang anak, untuk mencapai komunikasi yang sukses.
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Saling mengerti
Dengan menggunkan pikto terciptalah suata
bahasa baru yang mudah dipahami oleh semua
pihak. Kami, sebagai pembimbing, dapat berkomunikasi dengan anak lebih mudah melalui
penggunaan pikto. Anak itu sendiri tidak akan
mudah frustrasi atau tidak cepat marah, karena
melalui bantuan visual ini sekarang dia dapat lebih memahami orang lain dengan baik atau dapat
menunjukkan sendiri apa yang dia maksud.
Anda akan lebih memahami satu sama lain.
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