PELATIHAN DASAR TERAPI ABA
(APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS)

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS—ABA adalah sebuah pendekatan psikologi
pendidikan yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran anakanak dalam spektrum Autisme. Pendekatan ABA merupakan suatu proses
pengajaran/ intervensi yang mengaplikasikan perilaku melalui proses
analisa (applied behavior analysis). Dasar analisa yaitu data anak (child
centered data driven) yang menjadi dasar penyusunan program pembelajaran atau terapi.
Bagi para pendidik (orangtua dan guru) yang bekerja membantu penanganan pengasuhan dan belajar anak dengan spektrum autisme, harus
memiliki pemahaman yang jelas dan kuat tentang spektrum autisme
(autism spectrum disorder). Karena dengan memahami kondisi kekhususan
dari spektrum autisme, para pendidik dapat bekerja lebih efektif dan
mengerti bagaimana memberikan instruksi dan mengajar dengan tepat
dari cara belajar anak dengan kondisi autisme.
Pelatihan Dasar Terapi ABA dirancang untuk para pendidik yang bekerja
membantu penanganan anak dalam spektrum autisme. Dengan memahami ABA (applied behavior analysis) sebagai sebuah intervensi belajar dan
mengerti kondisi Autisme pada anak, para peserta pelatihan diharapkan
dapat membantu penanganan perilaku, proses belajar, dan membangun
kemampuan anak untuk dapat hidup lebih baik.

Tujuan
Pelatihan



Memahami pendekatan Applied Behavior Analysis (ABA) sebagai model intervensi terapi yang bekerja membantu pembelajaran anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD).



Mengerti cara kerja ABA sebagai model terapi penanganan
perilaku pada anak ASD.



Memahami Autism Spectrum Disorder (ASD) sebagai bentuk
gangguan perkembangan kompleks pada anak yang diikuti
dengan pelbagai gejala dan defisit perilaku, interaksi dan
komunikasi sosial.



Memperlengkapi para pendidik –orangtua, guru kelas, guru
bantu (shadow teacher)– dengan kemampuan memadai
dalam menyusun program pengasuhan dan pembelajaran
anak ASD.



Membentuk terapis yang memiliki kompetensi dan etika

Materi Pelatihan
Modul Dasar Terapi ABA

1. Mengenal ABA sebagai pendekatan terapi membantu
anak dengan kondisi spektrum autisme dalam hal kemampuan bina diri (life skills) dan kemampuan sosial
(social skills).
2. Membantu anak dengan spektrum autisme melalui
proses observasi, asesmen, penyusunan program belajar, melakukan terapi, dan pembuatan laporan
evaluasi guna mencapai target pembelajaran anak.
3. Mengumpulkan dan mencatatkan data yang benar sebagai dasar penyusunan program terapi anak.
4. Menangani perilaku agresif dan negative anak dengan
autisme melalui pendekatan ABA.
5. Memahami tehnik pengajaran ABA.
6. Panduan menjadi terapis ABA yang profesional.

Metode Belajar



Tatap Muka (4 hari / 24 jam)



Tes/ Ujian



Praktikum

Peserta



Calon Terapis yang bekerja membantu penanganan perilaku dan belajar anak autisme.



Guru sekolah yang memiliki murid (peserta didik)
yang memiliki kondisi ASD.



Guru bantu/bayang (shadow teacher) yang
membantu pembelajaran anak dengan kondisi ASD.



Orangtua yang memiliki anak dengan kondisi ASD.
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