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MOTTO 
 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu.” 
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ABSTRACT 

THE EFFECTS OF COOPERATIVE PLAY ON IMPROVING SOCIAL 

INTERACTION AND LANGUAGE SKILL IN CHILDREN WITH 

INTELLECTUAL DISABILITY AT SLB PUTRA MANUNGGAL 

GOMBONG 

By : Amalia Azmi 

Children with intellectual disability has IQ below 70 so it causes disruption in 

processing information. Most of children with intellectual disability shows a 

deficit of social and language skill that makes children tend to experience 

problems in social and communication aspects. Children with intellectual 

disability are difficult to follow orders, get rejected while playing with their peer 

groups which resulting in further social isolation and social disorder. Lack of 

language skill not only makes them get difficulty in communicating but also 

academic difficulties. This study aimed to analyze the effect of cooperative play 

on improving social interaction and language skill in children with intellectual 

disability. This study used quasy experimental design with pretest posttest control 

group design. 28 respondents were chosen as the sample by pusposive sampling 

technique. Data were analyze by using Wilcoxon Signed Rank Test (α<0,05) and 

Mann Whitney U Test (α<0,05). The result showed that cooperative play affect to 

social interaction (p=0,000), receptive languange skill (p=0,000), and productive 

languange skill (p=0,000). It can be concluded that cooperative play has influence 

on improving social interaction, receptive language skill and shows more 

significant result on productive language skill in children with intellectual 

disability. It caused by cooperative play capable to stimulate children with 

intellectual disability to communicate, make discussion and learn how to express 

thir feeling. 

Keywords : cooperative play, social interaction, intellectual disability 

                   language skill, receptive language, productive language, pediatric 

                   nursing
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Anak dengan retadasi mental sangat dikaitkan dengan gangguan 

intelektual di bawah rata-rata yaitu 70, menyebabkan kesulitan dalam mengolah 

informasi (Soetjiningsih, 2010). Anak-anak dengan retardasi mental sering 

menunjukkan defisit keterampilan sosial dan bahasa, sehingga anak cenderung 

mengalami masalah dengan aspek sosial dan komunikasi saat bermain (Schalock, 

Luckasson dan Borthwick, 2010). Anak-anak dengan retardasi mental sering 

menghabiskan lebih banyak waktu bermain sendiri daripada anak-anak biasa 

(Wong, 2009). Anak-anak dengan retardasi mental sulit untuk mengikuti perintah 

sehingga anak sulit mengikuti kegiatan dengan tertib, cenderung menahan diri 

untuk interaksi dengan orang lain, selain itu juga  sering ditolak saat bermain 

kelompok dengan teman-teman sebayanya sehingga dapat mengakibatkan isolasi 

lebih lanjut dalam aktivitas bermain mereka, yang akan mengakibatkan anak 

mengalami gangguan adaptasi sosial . Anak dengan kemampuan berbahasa yang 

kurang, akan sering mengalami kesulitan dalam komunikasi dan akademik (Cook 

and Oliver, 2011).  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 

September 2017 di SLB Putra Manunggal Gombong, didapatkan jumlah siswa 

kelas 4-6 secara acak 28 siswa. Dari hasil wawancara dengan 5 siswa, anak 

mengalami gangguan dalam interaksi sosial dan berbahasa, ditandai dengan anak 

suka menyendiri, tidak ada kontak mata saat menjawab pertanyaan, tidak dapat 
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menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Aktivitas belajar yang dilakukan 

Selain itu ada kegiatan pramuka yang dilakukan secara berkelompok, namun 

belum ada pendampingan khusus pada anak dengan masalah interaksi sosial dan 

berbahasa.  

WHO (2011) melaporkan 93 juta penduduk usia 0-18 tahun dari seluruh 

penduduk dunia mengalami disabilitas. Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 

(2012) melaporkan penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 

2,45%, meningkat dibandingkan dari hasil survey tahun 2009 yang sebesar 0,92% 

(Pusdatin Kemenkes RI, 2014). Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPPS) 

tahun 2011, terdapat 130.572 anak penyandang disabilitas di Indonesia, dengan 

jumlah anak penderita retardasi mental sebanyak 30.460 anak dengan proporsi 

terbesar berada di Jawa Tengah. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaporkan 

pada tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas usia 0-17 tahun sebanyak 1.732 

orang, dan  31,93% adalah penderita retardasi mental.  

Retardasi mental  adalah keadaan dimana  tingkat kecerdasan seseorang 

berkisar di bawah rata-rata atau kurangnya kemampuan mental dan keterampilan 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari (WHO,2007). Anak dengan retardasi 

mental ringan dianggap belum dewasa secara sosial dan lebih lambat dalam 

kemampuan penggunaan bahasa dan kemampuan berkomunikasi (American 

Psychiatric Association, 2013). Anak dengan retardasi mental mengalami 

gangguan pada pengorganisasian saraf pada pengolahan bahasa (lobus frontal dan 

temporal) yang berdampak pada pemrosesan bahasa dan proses komunikasi saat 

berinteraksi dengan orang lain. Lobus temporal memproses input pendengaran. Ini 
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secara khusus memproses kata-kata dan memungkinkan kita untuk menerima dan 

memahami ucapan. Lobus frontal adalah area bahasa ekspresif yang memiliki 

kemampuan untuk mengekspresikan bahasa. (Minshew, N dan Williams, 2007). 

Berdasarkan penelitian (Wettig, Coleman dan Geider, 2011), theraplay yang 

mengacu pada prinsip bermain, mampu mengurangi isolasi sosial dan rasa malu 

dalam berinteraksi pada anak dengan retardasi mental. Bermain dianggap sebagai 

komponen yang penting dalam pertumbuhan dimana anak mampu  berkembang 

secara kognitif,  bahasa, kompetensi sosial, self-regulation, dan harga diri (Frost, 

Wortham and Reifel, 2010). Kerangka teori adaptasi Roy (1964) akan digunakan 

untuk membahas temuan dalam penelitian ini. Cooperative play seperti permainan 

puzzle, menyusun balok dan ular tangga akan memberikan stimulasi yang akan 

memicu adanya proses adaptasi guna meningkatkan kemampuan interaksi sosial 

dan berbahasa yang lebih adaptif. Kemampuan yang lebih adaptif dapat dipicu 

dari adanya kerjasama kelompok, diskusi kelompok, anak mengikuti aturan 

bermain dan anak menjawab pertanyaan. 

Upaya yang dapat diberikan kepada anak dengan retardasi mental untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial dan berbahasa salah satunya adalah 

cooperative play. Melalui kelompok bermain cooperative play, anak akan 

memupuk pengembangan keterampilan sosial, berbahasa dan persahabatan 

dengan temannya, namun pengaruh permainan cooperative play terhadap interaksi 

sosial dan berbahasa pada anak retardasi mental belum dapat dijelaskan. Tanpa 

pengalaman ini, dapat memungkinkan perkembangan sosial dan berbahasa anak 

dengan retardasi mental akan lebih jauh tertinggal (Johnson and Yawkey, 2009). 
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Di sekolah anak lebih difokuskan pada peningkatan intelegensi sehingga 

peningkatan interaksi sosial dan berbahasa kurang diperhatikan, dari kondisi 

tersebut peneliti ingin memberikan cooperative play melalui penanganan 

behavioral dan latihan komunikasi sebagai cara untuk meningkatkan interaksi 

sosial dan berbahasa pada anak retardasi mental. 

1.2 Rumusan masalah 

Apakah  permainan cooperative play berpengaruh terhadap peningkatan 

interaksi sosial dan berbahasa pada anak retardasi mental di SLB Putra 

Manunggal Gombong ? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikankan pengaruh cooperative play terhadap peningkatan 

interkasi sosial dan berbahasa anak dengan retardasi mental di SLB Putra 

Manunggal Gombong. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi interaksi sosial pada anak retardasi mental 

sebelum diberikan cooperative play di SLB Putra Manunggal 

Gombong. 

2. Mengidentifikasi kemampuan berbahasa pada anak  retardasi mental 

sebelum diberikan cooperative play di SLB Putra Manunggal 

Gombong. 
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3. Menganalisis pengaruh cooperative play terhadap peningkatan 

interaksi sosial dan berbahasa pada anak dengan retardasi mental di 

SLB Putra Manunggal Gombong. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Teoritis 

  Permainan cooperative play dapat digunakan sebagai stimulus 

untuk mendorong interaksi sosial dan berbahasa anak dengan retardasi 

mental. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi Anak SLB 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melatih 

perkembangan sosial dan bahasa anak dalam berinteraksi dengan 

orang lain. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menambah 

keterampilan dalam memberikan pelatihan bagi anak berkebutuhan 

khusus. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan tentang 

kemampuan anak dalam berinteraksi dan berbahasa. 

3. Bagi Sekolah Dasar Luar Biasa 

Sekolah dapat menerapkan cooperative play  dalam 

pembelajaran guna merangsang stimulasi perkembangan sosialisasi 

dan berbahasa anak.  

4. Bagi Profesi Keperawatan 
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Diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi profesi 

keperawatan baik pada ranah keperawatan anak maupun pada ranah 

keperawatan jiwa dalam mengembangkan perencanaan keperawatan pada 

tumbuh kembang anak khususnya anak dengan retardasi mental.
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anak Retardasi Mental 

2.1.1 Pengertian anak retardasi mental 

Retardasi mental adalah bentuk keterbelakangan fungsi intelektual di 

bawah rata-rata yang disertai dengan defisit fungsi adaptasi, seperti kegagalan 

dalam mengurus diri atau timbulnaya perilaku menentang (Durand and Barlow, 

2007).  

Menurut The American Association on Mental Deficiency (AAMD) 

retardasi mental adalah suatu keadaan fungsi intelektual di bawah rata-rata normal 

disertai dengan kekurangan atau hendaya dalam perilaku adaptif yang muncul 

pada periode perkembangan. 

Retardasi mental adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan inteligensi 

yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa 

anak) (Maramis, 2009) 

2.1.2 Faktor penyebab retardasi mental 

Faktor penyebab RM menurut (Maramis, 2009)  yaitu : 

1. Faktor genetik 

Abnormalitas kromosom yang dominan menyebabkan RM adalah sindrom 

down yang ditandai dengan kelebihan kromosom atau kromosom ketiga pada 

pasangan kromosom ke 21, sehingga mengakibatkan jumlah kromosom 

menjadi 47. Sindrom fragile X merupakan tipe umum dari RM yang 

diwariskan. Gangguan sindrom fragile X disebabkan adanya mutasi gen pada 
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kromosom X. Gen yang rusak berada pada area kromosom yang tampak rapuh, 

sehingga disebut sindrom fragile X. Efek dari sindrom fragile X yaitu gangguan 

belajar ringan sampai retardasi parah yang dapat menyebabkan gangguan 

bicara dan fungsi yang berat. 

2. Faktor prenatal 

 Penyebab RM saat prenatal adalah infeksi dan penyalahgunaan obat 

selama ibu mengandung. Infeksi yang biasanya terjadi adalah rubella, yang 

dapat menyebabkan kerusakan otak. Selain rubella penyakit ibu yang dapat 

menyebabkan RM yaitu sifilis, herpes genital, hipertensi, diabetes mellitus, 

anemia, TB paru. Narkotika, alkohol, dan rokok yang berlebihan serta keadaan 

gizi dan emosi pada ibu hamil juga sangat berpengaruh pada terjadinya RM. 

3. Faktor perinatal 

Kejadian yang dapat menyebabkan RM pada saat kelahiran adalah luka-

luka pada saat kelahiran, sesak nafas (asphyxia), dan lahir prematur, dan proses 

kelahiran yang lama. 

4. Faktor pascanatal 

Faktor pascanatal yang dapat menimbulkan kerusakan otak dan 

mengakibatkan terjadinya RM diantaranya adalah infeksi (meningitis, 

ensefalitis, dan infeksi di bagian tubuh lain yang menahun), trauma kapitis, 

tumor otak, kelainan tulang tengkorak, dan keracunan pada otak. Kesehatan 

pada ibu yang buruk dan terlalu sering melahirkan merupakan penyebab 

komplikasi kelahiran seperti bayi lahir prematur, perdarahan postpartum dan 

sebagainya. 
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5. Rudapaksa (trauma) dan atau sebab fisik lain. 

Rudapaksa sebelum lahir atau trauma lain, seperti sinar X, bahan 

kontrasepsi dan usaha melakukan abortus dapat mengakibatkan RM pada anak. 

Namun rudapaksa setelah jarang mengakibatkan RM. 

6. Gangguan metabolisme, pertumbuhan atau gizi. 

 Semua RM yang langsung biasanya disebabkan oleh gangguan 

metabolisme (misalnya gangguan metabolisme lemak, karbohidrat dan 

protein), pertumbuhan atau gizi. Gangguan gizi yang berat dan berlangsung 

lama sebelum umur 4 tahun sangat mempengaruhi perkembangan otak dan 

dapat mengakibatkan RM.  

7. Penyakit otak yang nyata (setelah kelahiran) 

Penyebab dalam kelompok ini termasuk RM akibat tumor/kanker (tidak 

termasuk pertumbuhan sekunder karena rudapaksa atau peradangan) dan 

beberapa reaksi sel-sel otak yang nyata, tetapi yang belum diketahui betul 

penyebabnya (diduga keturunan).  

2.1.3 Klasifikasi retardasi mental 

Klasifikasi anak RM menurut beberapa ahli antara lain : 

1. Menurut (Somantri and Sutjihati, 2012): 

1) RM ringan 

RM ringan disebut juga moron atau debil. Berdasarkan skala Binet, 

anak RM ringan memiliki Intelligence Quatient (IQ) antara 68-52. Binet 

adalah skala yang digunakan untuk mengukur IQ berdasarkan aktivitas dan 
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tugas-tugas yang diberikan. Menurut Weschler Intellegence for Children 

Scale (WISC) anak RM ringan memiliki IQ antara 69-55. WISC adalah 

skala yang digunakan untuk mengukur IQ anak berdasarkan verbal dan 

performance. Pada anak dengan RM ringan perkembangan motorik anak 

RM mengalami keterlambatan 

2) RM sedang 

RM sedang disebut juga dengan imbisil. Berdasarkan skala Binet anak 

dengan RM sedang memiliki IQ 51-36, sedangkan menurut WISC memiliki IQ 

54-40. Anak ini dapat mencapai perkembangan Mental Age (MA) hingga kurang 

lebih 7 tahun. Anak RM sedang masih dapat mengurus dirinya sendiri, 

melindungi dirinya sendiri dari bahaya seperti kebakaran, berjalan di jalan raya, 

berlindung dari hujan, dan sebagainya. 

3) RM berat 

RM berat disebut juga dengan idiot. Menurut skala Binet anak dengan RM 

berat memiliki IQ antara 32-20 dan menurut WISC antara 39-25. 

4) RM sangat berat 

Anak dengan RM sangat berat menurut skala Binet  memiliki IQ di 

bawah 19 dan menurut WISC memiliki IQ di bawah 24. Kemampuan 

mental atau MA maksimal yang dapat diukur adalah selama usia kurang 

dari tiga tahun. Anak RM sangat berat memerlukan bantuan perawatan 

secara total dalam berpakaian, mandi dan makan bahkan memerlukan 

perlindungan diri sepanjang hidupnya. 
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2. Klasifikasi penilaian program pendidikan anak dengan retardasi mental 

menurut (Efendi, 2008) : 

1) RM mampu didik 

RM yang tidak mampu mengikuti program sekolah biasa, tetapi ia masih 

memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walaupun 

hasilnya tidak maksimal. Anak diharapkan mampu untuk belajar membaca dan 

menulis pada tingkat sekolah dasar tetapi dengan waktu yang lambat. Kemampuan 

yang dapat dikembangkan pada anak retardasi mental mampu didik antara lain : 

membaca, menulis, mengeja, berhitung, tidak menggantungkan diri pada orang 

lain, dan keterampilan kerja. 

2) RM mampu dilatih 

RM yang dilatih untuk mengurus diri sendiri melalui aktivitas kehidupan 

sehari-hari, serta melakukan fungsi sosial kemasyarakaan menurut 

kemampuannya. Anak diharapkan mampu belajar  beberapa kata dan 

keterampilan berhtung yang sangat terbatas. Mereka diharapkan mampu untuk 

menjadi semi mandiri melalui pemberian latihan keterampilan dengan tahapan 

yang terbaik. 

3) RM mampu rawat 

RM yang memiliki kecerdasan sangat rendah sehingga ia tidak mampu 

mengurus diri sendiri atau sosialisasi. Untuk mengurus kebutuhan diri sendiri 

sangat membutuhkan orang lain. Anak RM mampu rawat membutuhkan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 13 

 

SKRIPSI       PENGARUH COOPERATIVE PLAY...        AMALIA AZMI 
 

perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya, karena ia tidak mampu terus hidup 

tanpa bantuan orang lain. 

3. Penggologan anak RM untuk keperluan pembelajaran menurut American 

Association on Mental Retardation adalah sebagai berikut : 

1) Educable (IQ=50-79) 

Anak pada kelompok educable masih mempunyai kemampuan akademik 

setara dengan anak reguler pada kelas 5 sekolah dasar. 

2) Trainable (IQ=25-49) 

Anak pada kelompok trainable mempunyai kemampuan dalam mengurus 

diri sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial. Namun kemampuannya 

sangat terbatas untuk mendapat pendidikan secara akademik. 

3) Nontrainable (IQ=<25) 

Pemberian latihan secara terus menerus dan khusus, dapat melatih anak 

tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat 

komunikatif. Hal ini biasanya memerlukan pengawasan dan dukungan yang terus 

menerus. 

2.1.4   Karakteristik anak retardasi mental 

 Menurut DSM-IV-TR karaketistik dengan retardasi mental adalah anak 

memiliki tingkat fungsi intelektual di tingakt sub average, yaitu dengan IQ ≤ 70. 

Onset usia dengan retardasi mental adalah 18 tahun. Selain itu anak dengan 

retardasi mental mengalami defisit fungsi adapatif. Defisit fungsi adaptif tersebut 

ditandai dengan adanya kesulitan anak dalam berkomunikasi, kesulitan dalam 

membangun relasi personal atau sosial, rendahnya nilai dalam bidang akademis, 
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defisit perawatan diri, kurang kemampuan berbahasa, serta rendahnya 

kemampuan dalam kesehatan dan keselamatan. 

Menurut (Somantri and Sutjihati, 2012), karakterisitik anak retardasi mental 

yaitu : 

1. Keterbatasan intelegensi 

Anak dengan retardasi mental memiliki tingkat intelegensi di bawah rata-

rata anak normal. Keterbatasan intelegensi tersebut dapat mengakibatkan anak 

mengalami kesulitan dalam berpikir, sehingga anak akan lebih kesulitan saat 

proses belajar, seperti : kesulitan dalam menangkap pelajaran dan materi yang 

diberikan, sulit berpikir secara abstrak, daya ingat yang lemah dan sebagainya. 

2. Keterbatasan sosial 

Kecerdasan berkaitan dengan keterbatasan sosial dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Anak dengan retardasi mental memiliki tingkat 

intelegensi di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak normal sehingga 

mengakibatkan anak dengan retardasi mental tidak dapat melakukan kegiatan 

secara individu dan harus dibantu secara terus-menerus terutama pada usia 

kanak-kanak. Pergaulan dengan teman sebaya akan terhambat karena anak 

dengan retardasi mental tidak mampu mengurus, memelihara serta memimpin 

dirinya sendiri, sehingga akan berpengaruh pada pembentukan kepribadian 

dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. 

3. Keterbatasan fungsi mental yang lain 

Anak dengan retardasi mental memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

dapat berespon terhadap situasi yang belum dikenal sebelumnya, hal itu 
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dipengaruhi karena adanya keterbatasan seperti penguasaan bahasa, tidak dapat 

mempertimbangkan sesuatu, dan tidak dapat membedakan baik dan buruk. 

 

2.1.5 Hambatan anak retardasi mental 

Menurut (Delphie, 2012), hambatan-hambatan yang dihadapi anak dengan 

gangguan perkembangan adalah sebagai berikut : 

1. Anak dengan gangguan perkembangan mempunyai pola perkembangan 

perilaku yang tidak sesuai dengan kemampuan potensialnya. 

2. Anak dengan gangguan perkembangan mempunyai kelainan perilaku 

maladaptif, berkaitan dengan sifat agresif secara verbal atau fisik, perilaku 

yang suka menyakiti diri sendiri, peilaku suka menghindarkan diri dari orang 

lain, suka menyendiri, suka mengucapkan kata atau kalimat yang tidak masuk 

akal atau sulit dimengerti maknanya, rasa takut yang tidak menentu sebab 

akibatnya, selalu ketakutan, dan sikap suka bermusuhan. 

3. Pribadi anak dengan gangguan perkembangan mempunyai kecenderungan 

yang sangat tinggi untuk melakukan tindakan yang salah. 

4. Masalah yang berkaitan dengan kesehatan seperti terhambatnya 

perkembangan gerak, tingkat pertumbuhan yang tidak normal, kecacatan 

sensosi, khususnya pada persepsi penglihatan dan pendengaran sering tampak 

pada anak dengan gangguan perkembangan. 

5. Sebagian dari anak dengan gangguan perkembangan mempunyai kelainan 

penyerta cerebral palsy, kelainan saraf otot yang disebabkan oleh kerusakan 

bagian tertentu pada otak saat dia dilahirkan ataupun saat awal kehidupan. 
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Mereka yang tergolong mempunyai cerebral palsy mempunyai hambatan 

pada intelektual, masalah berkaitan degan gerak dan postur tubuh, 

pernapasan, buta warna, kesulitan berbicara disebabkan adanya kekejangan 

otot-otot mulut (artikulasi), kesulitan sewaktu mengunyah dan menelan 

makanan yang keras seperti permen karet, popcorn, sering kejang otot 

(seizure). 

6. Secara keseluruhan, anak dengan gangguan perkembangan mempunyai 

kelemahan pada segi : 

1) Keterampilan gerak. 

2) Fisik yang kurang sehat 

3) Koordinasi gerak 

4) Kurangnya perasaan percaya terhadap situasi dan keadaan sekelilingnya. 

5) Keterampilan gross dan fine motor yang kurang. 

7. Dalam aspek keterampilan sosial, anak dengan gangguan perkembangan 

umumnya tidak mempunyai kemampuan sosial, antara lain suka menghindar 

dari keramaian, ketergantungan hidup pada keluarga, kurangnya kemampuan 

mengatasi marah, rasa takut yang berlebihan, kurang mampu berkaitan 

dengan kegiatan yang melibatkan kemampuan intelektual. 

8. Anak dengan gangguan perkembangan mempunyai keterlambatan pada 

berbagai tingkat dalam pemahaman dan penggunan bahasa, masalah bahasa 

dapat mempengaruhi perkembangan kemandirian dan dapat menetap hingga 

pada usia dewasa. 
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9. Pada beberapa anak dengan gangguan perkembangan mempunyai keadaan 

lain yang menyertai, seperti autism, cerebral palsy, gangguan perkembangan 

lain (nutrisi, sakit dan penyakit, kecelakaan dan luka), epilepsy, dan 

disabilitas. 

2.1.6  Konsep anak retardasi mental 

Perkembangan  kognitif  adalah  segala  proses  perubahan  kemampuan  

mental pada  anak yang  terjadi  sepanjang  hidupnya. Terdapat teori  mengenai  

perkembangan  kognitif  yaitu  teori  dari  Jean  Piaget.  Piaget (1964) dalam 

Suparno (2012)  meyakini  bahwa  intelegensi  anak  sangat  dipengaruhi  oleh  

umur, pengalaman  dan  tingkat  kematangan. Semua  aktivitas  intelektual 

dilakukan untuk  mencapai  satu  tujuan, yaitu  untuk  mencapai  keseimbangan,  

harmoni, dalam hubungan antara proses berpikir seseorang dengan 

lingkungannya. Keseimbangan itu  disebut  sebagai  cognitive  equilibrium  dan  

proses  untuk  mencapai keseimbangan  tersebut  disebut  sebagai  equilibration. 

Anak  menggabungkan pengalaman  baru  melalui  asosiasi  dan  berubah  untuk  

beradaptasi  dengan pengalaman  baru  ini  melalui  proses  akomodasi.  Anak  

menerima  informasi  dan hasilnya adalah mereka akan merubah perilakunya 

sesuai informasi tersebut. Terdapat empat tahap yang berbeda dalam teori 

perkembangan Piaget. Dalam  tiap  tahap,  pikiran  anak  berubah    untuk  

memahami  realita  pada suatu  tahap  umur  berbeda  dengan  proses  dari  tahap  

umur  sebelumnya. 

1. Tahap perkembangan kognitif 
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Menurut Piaget (1964) dalam (Somantri and Sutjihati, 2012) tahap 

perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 yaitu : 

1) Tahap sensorimotor (usia 0-2 tahun pada anak yang normal) 

Pada masa ini anak sedikit demi sedikit mengembangkan konsep 

objek, yaitu pengetahuan bahwa eksistensi objek-objek itu terlepas dari 

pengalaman dirinya. 

2) Tahap praoperasional (usia 2-7 tahun pada anak normal) 

Pada masa ini anak mampu melambangkan secara simbolik objek-

objek dan peristiwa-peristiwa yang tidak dilihatnya. Akan tetapi 

pemikirannya sebagian besar masih tidak logis. 

3) Tahap operasional konkret 

Pada masa ini pemikiran anak mulai logis, sudah memahami konsep-

konsep konservasi kecuali konservasi volume. 

4) Tahap  operasional formal 

Pada tahap ini dapat menguji rangkaian hipotesis secara sistematis 

dan mampu memahami konservasi tingkat dua yaitu konservasi volume. 

2. Aplikasi Teori Piaget pada Perkembangan Kognitif Anak Retardasi Mental 

Seorang pengikut Piaget, Barbel Inhelder (1943), mengaplikasikan 

beberapa aspek dari teori Piaget terhadap anak retardasi mental. Dia melakukan 

eksperimen terhadap anak-anak tunagrahita pada berbagai tingkatan, termasuk 

tingkat kemampuan anak-anak retardasi mental dalam konservasi jumlah, berat, 

dan volume. Konsisten dengan teori Piaget, dia menemukan bahwa secara umum 

respon anak RM hampir sama dengan anak normal pada usia yang lebih muda, 
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yang memvalidasikan teori perkembangan bahwa anak RM berkembang melalui 

tahap-tahap yang sama dengan anak pada umumnya dengan urutan yang sama, 

tetapi kecepatan perkembangannya lebih lambat. Akan tetapi, Inhelder juga 

menemukan bahwa anak-anak RM tertentu sangat berfluktuasi dalam 

perkembangannya. Inhelder berpendapat bahwa anak RM ringan tidak dapat 

berkembang melampaui tahap perkembangan operasional konkret, dan anak RM 

sedang tidak dapat berkembang melampaui tahap perkembangan praoperasional. 

Woodward (1959) membuktikan bahwa keempat subtahap perkembangan 

sensorimotor menurut teori Piaget itu berlaku bagi perilaku remaja tunagrahita 

berat seperti pada anak normal di bawah usia dua tahun. Dia melaksanakan 

sejumlah tes terhadap anak-anak tunagrahita berat untuk meneliti pada subtahap 

sensorimotor yang mana anak-anak ini berfungsi. Dia menyimpulkan bahwa 

perilaku anak tunagrahita berat dapat diklasifikasikan ke dalam keempat subtahap 

sensorimotor.  

McManis (1969) melakukan penelitian terhadap 90 subyek tunagrahita, 

masing-masing 15 subyek dalam enam kelompok MA antara usia 5 hingga 10 

tahun, dan 90 anak nontunagrahita dengan MA yang sebanding. Setiap anak dites 

untuk konservasi kuantitas, berat, dan volume. Ditemukan bahwa urutan tingkat 

kesulitan yang dihadapi dalam ketiga tugas konservasi itu sesuai dengan prediksi 

Piaget untuk kedua kelompok subyek tersebut, kecuali bahwa sejumlah kecil 

subyek menunjukkan inversi, misalnya mencapai skor yang lebih tinggi pada 

konservasi volume daripada konservasi berat. Secara keseluruhan, subyek 

tunagrahita menunjukkan kinerja yang sama baiknya dengan subyek 
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nontunagrahita pada MA yang sebanding sebagaimana diprediksi oleh teori 

perkembangan, tetapi terdapat perbedaan bila dibandingkan secara individual. 

Peneliti lain menemukan hal yang serupa adalah Gruen dan Vore, (1972). 

2.1.7  Penanganan anak retardasi mental 

 Menurut (Durand and Barlow, 2007) penanganan yang diberikan untuk 

anak retardasi mental yaitu : 

 

 

1. Penanganan behavioral 

Pada penangan behavioral menekankan ada pengajaran keterampilan 

melalui motivasi perilaku (behavior), seperti mengajarkan mereka untuk 

mandi, berpakaian, atau buuang air besar. 

2. Latihan komunikasi 

Latihan komunikasi pada anak retardasi mental dilakukan berdasarkan 

tingkat keterampilan yang dimilikinya. Pada retardasi ringan, latihan 

komunikasi dilakukan dengan pengorganisasian bicara dan aspek artikulasi. 

Retardasi mental berat, tipe latihan komunikasi dilakukan dengan cara 

memberikan tantangan baru karena penderitanya mengalami keberagaman 

keterbatasan yang membuat komunikasi lisan sangat sulit dilakukan. Namun 

biasanya para terapis menggunakan bahasa isyarat atau langsung menunjukkan 

objek-objek yang berkaitan. 
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2.2  Terapi Bermain 

2.2.1 Definisi terapi bermain 

Bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh kesenangan, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Supartini (2012) 

menjelaskan bahwa bermain adalah aktivitas yang dapat dilakukan untuk upaya 

stimulasi pertumbuhan dan perkembangannya. Terapi bermain di rumah sakit 

menjadi media bagi anak untuk mengekspresikan perasaan, relaksasi dan distraksi 

perasaan yang tidak nyaman. Menurut Hurlock and Elisabeth (2011) bermain 

adalah kegiatan yang dilkukan untuk mencapai kesenangan, tanpa memikirkan 

hasil yang akan diperolehnya. 

2.2.2 Klasifikasi bermain 

Macam-macam permainan dapat dibagi menjadi (Wong, 2009): 

1. Bermain afektif sosial 

Bermain afektif sosial menunjukkan respon perasaan senang dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

2. Bermain bersenang-senang 

Permainan bersenang-senang dilakukan dengan memperoleh kesenangan 

dan kepuasan tersendiri bagi pemain tanpa memperdulikan kondisi sekitarnya 

atau kehadiran orang lain disekitarnya.  

3. Bermain keterampilan 

Bermain keterampilan dapat melatih kemampuan keterampilan anak yang 

dilakukan dengan menggunakan objek sebagai sarana untuk mendukung 

kreativitas anak. 
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4. Bermain dramatik 

Bermain dramatik dilakukan dengan memperagakan peran orang lain 

dengan cara berpura-pura sebagai seorang ibu atau guru dalam kehidupan 

sehari-hari. Permainan ini dilakukan pada anak yang sudah mendapatkan 

pengalaman kehidupan bersosial dan mampu berkomunikasi dengan baik, 

karena dalam permainan ini, anak dituntuk untuk melakukan peran sebagai 

orang lain. 

5. Bermain konstruksi 

Bermain konstruksi dilakukan untuk membangun kecerdasan anak, dengan 

melakukan kegiatan bermain secara konstruktif dengan objek seperti balok 

yang tersusun secara benar. Dalam permainan ini, anak dapat berperan aktif 

untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam permainan. 

6. Permainan/Game 

Game dilakukan secara aktif yang dapat dilakukan secara tersendiri atau 

berkelompok. Dalam permainan ini, anak dapat dilatih dalam mengembangkan 

emosi anak. 

7. Bermain oonkoler 

Permainan oonkoler dilakukan secara pasif, dengan melihat suatu 

permainan yang dilakukan oleh anak lain. Permainan ini juga dapat 

memberikan kepuasan secara tersendiri dengan cara melihatnya. 

8. Bermain soliter/mandiri 

Permainan ini dilakukan secara mandiri, tanpa memperdulikan kehadiran 

orang lain.  
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9. Bermain pararel 

Bermain paralel dilakukan secara mandiri, tetapi masih dalam kelompok 

bermain. Anak dapat menyelesaikan permainan secara mandiri di dalam 

kelompok bermain, dengan menstimulasi kemandirian anak dalam 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

10. Bermain asosiatif 

Bermain asosiatif dilakukan secara berkelompok, namun tidak terdapat 

suatu aturan yang mengikat. Dalam permainan ini, anak dapat 

mengembangkan kreativitasnya. 

 

 

11. Bermain kooperatif 

Permainan kooperatif dilakukan secara berkelompok dengan mengikuti 

sebuah peraturan yang jelas. Dalam permainan ini, anak dituntut untuk 

mengembangkan kreativitas dengan mengikuti peraturan kelompok yang 

sudah terbentuk. 

2.2.3  Faktor yang mempengaruhi permainan anak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permainan menurut Delphie (2012): 

1. Kesehatan 

Kesehatan yang dapat mempengaruhi peran aktif anak dalam bermain, 

karena dalam melakukan permainan anak membutuhkan energy yang banyak 

seperti permainan yang melibatkan olahraga di dalamnya. 

2. Perkembangan motorik 
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Permainan akan membutuhkan keterampilan motorik dalam mencapai 

keberhasilan dalam permainan. Permainan aktif tergantung dari perkembangan 

motorik yang dibangun selama permainan berlangsung. 

3. Intelegensi 

Tingkat kecerdasan intelegensi sangat berpengaruh dalam jalannya 

permainan. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka anak berperan aktif 

daripada anak yang memiliki kecerdasan yang kurang. 

4. Lingkungan 

Lingkungan dapat memberikan kontribusi penting dalam memberikan 

pengaruh yang baik dalam bermain. Lingkungan yang buruk akan 

mengakibatkan anak kurang bermain karena kesehatan yang buruk, kurangnya 

tempat dan alat untuk bermain. 

5. Status sosioekonomi 

Anak yang memiliki tingkat sosioekonomi yang tinggi akan menyukai 

kegiatan permainan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti sepatu 

roda atau lomba atletik dengan temannya. Sebaliknya, anak yang memiliki 

tingkat sosioekonomi yang rendah akan bermain dengan alat-alat yang 

memiliki nilai ekonomis yang tidak mahal seperti, bola, kelereng atau 

berenang. 

6. Jumlah waktu bebas 

Kegiatan sehari-hari dapat mempengaruhi permainan anak, karena 

ketersediaan waktu yang digunakan untuk melakukan suatu permainan relative 
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lama dan membutuhkan energy yang cukup. JIka anak memiliki kegiatan yang 

cukup padat, maka anak akan merasa malas untuk melakukan suatu permainan. 

2.2.4  Fungsi terapi bermain 

Wong (2009) mengemukakan bahwa fungsi bermain antara lain 

perkembangan sensori motorik; memperbaiki keterampilan motorik kasar dan 

halus serta koordinasi, meningkatkan perkembangan semua indera, mendorong 

eksplorasi pada sifat fisik dunia, memberikan pelampiasan kelebihan energi; 

Perkembangan Inelektual; memberikan sumber-sumber yang beranekaragam 

untuk pembelajaran, eksplorasi dan manipulasi bentuk, ukuran, tekstur dan warna, 

pengalaman dengan angka, hubungan yang renggang, konsep abstrak, kesempatan 

untuk mempraktekkan dan memperluas ketrampilan berbahasa, memberikan 

kesempatan untuk melatih pengalaman masa lalu dalam upaya mengasimilasinya 

ke dalam persepsi dan hubungan baru, membantu anak memahami dunia tempat 

mereka hidup dan membedakan antara fantasi dan realita. Perkembangan 

Sosialisasi dan Moral; mengajarkan peran orang dewasa, mengembangkan 

keterampilan sosial, mendorong interaksi dan perkembangan sikap yang positif 

terhadap orang lain, menguatkan pola perilaku yang telah disetujui oleh standar 

moral. 

Fungsi bermain yang lain antara lain : Kreativitas; memberikan saluran 

ekspresif untuk ide dan minat yang kreatif, memungkinkan fantasi dan imajinasi, 

meningkatkan perkembangan bakat dan minat khusus. Kesadaran Diri; 

memudahkan perkembangna identitas didi, mendorong pengaturan perilaku, 

memungkinkan pengujian pada kemampuan sendiri (keahlian sendiri), 
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memberikan perbandingan antara kemampuan sendiri dan kemampuan orang lain, 

memungkinkan kesempatan untuk belajar tentang proses perilaku dapat 

mempengaruhi orang lain.  

2.2.5  Tujuan bermain 

Supartini (2012) mengemukakan beberapa tujuan dari terapi bermain 

antara lain :  

1. Untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal pada saat 

sakit anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangannya, 

walaupun demikian selama anak dirawat di rumah sakit, kegiatan stimulasi 

pertumbuhan dan perkembangan masih harus tetap di lanjutkan untuk 

menjaga kesinambungannya. 

2. Mengespresikan perasaan, keinginan dan fantasi, serta  ide-idenya  pada saat 

anak sakit dan dirawat di rumah sakit anak mengalami berbagai perasaan yang 

sangat tidak menyenangkan. Pada anak yang belum dapat mengespresikannya 

secara verbal, permainan adalah media yang sangat efektif untuk 

mengeskpresikannya. 

3. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah, 

permainan akan menstimulasi daya pikir, imajinasi dan fantasinya untuk 

menciptakan sesuatu seperti yang ada dalam pikirannya.  

4. Dapat beradaptasi secara efektif terhadap sters karena sakit dan dirawat di 

rumah sakit. 
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2.2.6  Cooperative Play 

Bermain sosial adalah permainan yang melibatkan interaksi sosial dengan 

kelompok (peers) (Santrock, 2010). Adapun ahli yang mempopulerkan teori 

perilaku bermain sosial adalah Mildred Parten (1933). Jenis bermain menurut 

Parten atau yang lebih dikenal dengan Parten’s Classic Study of Play adalah 

parallel play, associative play, dan cooperative play. Gagasan Parten mengenai 

perilaku bermain sosial ini seringkali dijadikan tolak ukur dalam menilai 

kemampuan sosial anak. Gagasan Parten ini juga dapat digunakan untuk 

membantu menstimulasi perkembangan kemampuan berbahasa anak (Delphie, 

2012) 

Pada umumnya berupa permainan kompetisi dan dibentuk kelompok. Tipe 

perminan ini yang mendorong timbulnya kompetisi dan kerjasama anak. 

Permainan ini banyak dimainkan pada masa sekolah dasar, namun dalam bentuk 

sederhana sudah dimainkan anak preschool. Tipe bermain cooperative play 

dimulai dari anak usia 4 tahun. Parten mendeskripsikan tipe ini sebagai level 

tertinggi dari bermain sosial. Tipe ini mempunyai karakteristik yaitu : anak 

bermain dalam bentuk kelompok atau tim, mempunyai tugas pembagian dan 

mempunyai tujuan yang sama. Saat anak mulai berusia kira-kira tujuh tahun dan 

delapan tahun, maka cooperative play mulai diwarnai dengan kompetitif. Piaget 

mengemukakan bahwa kesempatan menurunkan ego anak dapat terjadi saat anak 

berdiskusi bersama karena mereka harus menerima kenyataan bahwa tidak semua 

orang mempunyai pandangan yang sama dengannya dalam situasi tertentu. 
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Permainan ini menggambarkan koordinasi suatu kelompok dalam memecahkan 

masalahnya tetapi tetap sportif menaati aturan yang ada.  

 Cooperative play adalah jenis permainan aktif yaitu aktivitas bermain yang 

membutuhkan partisipasi secara aktif terlibat dalam permainan. Permainan ini 

termasuk jenis low impact game, yaitu jenis permainan semi-outbound yang 

dikemas dalam suasana menantang dengan risiko sangat kecil. Kegiatan low 

impact bermanfaat dalam keterampilan sosial, seperti untuk membangun karakter, 

sifat-sifat kepemimpinan, dan kemampuan kerja sama dalam tim atau kelompok. 

Hal ini dikarenakan terkait dengan kegiatan memerlukan perencanaan, pengaturan 

strategi, efisisensi waktu, pendelegasian atau pembagian tugas dan kejujuran serta 

tanggung jawab sosial (Supendi, 2008). 

2.2.6.1 Manfaat bermain cooperative play 

Beberapa manfaat bermain  menurut Delphie (2012) : 

1. Melatih pengembangan bahasa dan wawasan 

Dapat mengajarkan anak melalui pendidikan mengenai bentuk, warna, dari 

setiap pola yang ada. Hal tersebut dapat menstimulasi kemampuan penggunaan 

baasa yang baik dan benar.  

2. Mengenalkan aneka warna dan bentuk 

Dalam permainan cooperative play, salah satunya anak dapat mengenal 

ragam bentuk dan warna misalnya terdapat bentuk segi empat, bulat, berwarna 

merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Beragam bentuk dan warna sangat 

berguna untuk merangsang pola pikir dan kreativitas anak. 
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3. Kerjasama kelompok 

Kerjasama kelompok sangat bagus untuk melatih anak bekerja sama dalam 

memecahkan masalah, melatih kekompakan, membangun kepemimpinan, 

beempati terhadap orang lain, beajar bertanggung jawab dalam setiap tindakan, 

dan lain-lain.  

4. Melatih konsentrasi 

Cooperative play dapat meningkatkan konsentrasi anak, karena dalam 

permainan ini anak dituntut untuk dapat mengikuti aturan dalam setiap 

permainan. 

5. Melatih keterampilan sosial 

Permainan yang melibatkan banyak orang dalam menyelesaikan 

permainan seperti susun balok, puzzle dan ular tangga dapat meningkatkan 

keterampilan sosial dalam memecahkan suatu masalah dengan temannya 

selama permainan berlangsung. Keterampilan anak dapat dibentuk melalui 

saling berbagi, saling bercerita, saling mengungkapkan perasaan dalam 

bermain, dan adanya dorongan untuk melakukan diskusi dengan teman sebaya 

di dalam permainan. 

2.2.6.2 Permainan cooperative play 

Terapi bermain cooperative play mempunyai banyak contoh permainan. Berikut 

beberapa jenis permainan cooperative play menurut (Rahmawati dan Kurniati, 

2010): 
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1.  Puzzle 

Puzzle adalah mainan menyusun gambar yang diacak terlebih dahulu. Anak 

akan menyusunnya di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan 

kecil sehingga menjadi gambar utuh. Kepingin gambar puzzle umumnya dibuat 

tidak simetris sehingga keping gambar itu unik dan membantu pemain dalam 

memudahkan menyusun. Manfaat permainan puzzle diantaranya yaitu : 

1) Meningkatkan keterampilan kognitif 

Kemampuan  kognitif  berkaitan  dengan  kemampuan  belajar  dan 

memecahkan masalah. Puzzle adalah permainan yang menarik bagi anak 

karena  anak  pada  dasarmya  menyukai  bentuk  gambar  dan  warna  yang  

menarik.  Permainan  puzzle  yang  dimainkan  anak  akan  memberi 

kesempatan    untuk  memecahkan  masalah  yaitu  menyusun  gambar. Tahap 

awal mengenal puzzle, anak mungkim mencoba untuk menyusun gambar  

puzzle  dengan  cara  mencoba  memasang-masangkan  bagianbagian puzzle 

tanpa petunjuk. Arahan dan contoh yang ada akan membuat anak  dapat  

mengembangkan  kemampuan  kognitifnya  dengan  cara mencoba 

menyesuaikan bentuk, menyesuaikan warna atau logika. 

2)  Meningkatkan keterampilan sosial 

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain. Puzzle dapat dimainkan secara perorangan. Namun puzzle 

dapat pula dimainkan secara kelompok. Permainan yang dilakukan oleh anak-

anak secara kelompok akan meningkatkan interaksi sosial anak. Dalam 
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kelompok anak akan saling menghargai, saling membantu dan berdiskusi satu 

sama lain. 

3) Meningkatkan keterampilan motorik halus 

Keterampilan motorik halus (fine motor skill) berkaitan dengan 

kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya khususnya tangan dan jari-

jari tangan. Dengan bermain puzzle tanpa disadari anak akan belajar secara 

aktif menggunakan jari-jari tangannya. Supaya puzzle dapat tersusun 

membentuk gambar maka bagian-bagian puzzle harus disusun secara hati-

hati.  

 

             Gambar 2.1 Permainan Puzzle 

2. Ular Tangga 

Ular Tangga adalah permainan papan yang dimainkan oleh 2 orang  atau 

lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak 

digambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkannya dengan kotak lain. 

Manfaat permainan ular tangga diantaranya yaitu : 

1) Meningkatkan interaksi sosial 
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Anak menjadi lebih aktif berkomunikasi dengan temannya karena 

dalam permainan ini membutuhkan komunikasi dengan antar pemain. 

2) Mengasah keterampilan 

Permainan ini merupakan cara untuk menguji kecerdasan individu, 

strategi dan keterampilan. Selain itu, anak akan dilatih untuk memahami dan 

bereaksi terhadap situasi yang berbeda. 

3) Belajar bekerja sama dan menunggu giliran 

Dalam permainan ini anak dituntut untuk menunggu giliran, maka dari itu 

permainan ular tangga melatih anak untuk menahan diri dan tidak tergesa-gesa 

dalam melakukan sesuatu. 

 

Gambar 2.2 Permainan Ular Tangga 

3. Menyusun Balok 

Menyusun balok merupakan permainan susun bangun yang terdiri dari 

berbagai macam bentuk. Manfaat bermain susun balok diantaranya yaitu : 

1) Mengembangkan keterampilan bahasa anak 

Permainan menyusun balok dapat mengajarkan anak melalui 

pendidikan mengenai bentuk, warna, serat kegunaan dari setiap pola yang ada. 
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Hal tersebut dapat menstimulasi kemampuan penggunaan bahasa yang baik 

dan benar. 

2) Mengenalkan aneka warna dan bentuk  

Permainan menyusun balok dapat mengenalkan anak pada ragam 

bentuk dan warna, misalnya terdapat bentuk segi empat, bulat, berwarna 

merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Beragam bentuk dan warna sangat 

berguna untuk merangsang pola pikir dan kreativitas anak 

3) Melatih dalam pemecahan masalah 

Permainan menyusun balok dapat mengenalkan beragam pola yang 

akan terbentuk sehingga dapat membuat anak untuk memutuskan apa yang 

akan dibuat dengan potongan balok yang tersedia. Stimulasi pemecahan 

masalah untuk mencari jalan keluar adalah salah satu kunci dari permainan 

menyusun balok. 

4) Melatih keterampilan sosial 

Permainan yang melibatkan lebih dari satu orang seperti menyusun 

balok dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam memecahkan masalah 

dengan temannya selama permainan berlangsung. Keterampilan sosial dapat 

dibentuk melalui saling berbagi, saling bercerita, saling mengungkapkan 

perasaan dan adanya dorongan untuk melakukan diskusi dalam permainan. 
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             Gambar 2.3 Permaian Susun Balok 

2.3  Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan proses sosial yang behubungan antara individu 

dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial (Soekanto, 2010). 

Gillin and Gillin 1954 dalam Setiadi (2011) menyatakan bahwa interaksi 

sosial adalah hubungan-hubungan antara orang-orang secara individual, antar 

kelompok orang, dan orang perorangan dengan kelompok.  

Menurut Bonner  dalam (Gunawan, 2010) interaksi sosial merupakan 

suatu hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga kelakuan individu yang satu 

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, dan 

sebaliknya. 

2.3.1 Perkembangan sosial anak retardasi mental 

 Hurlock (2011) mendefinisikan perkembangan sosial sebagai perolehan 

kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Individu diarahkan 

untuk mengembangkan tingkah laku yang dapat diterima dan sesuai dengan 

standar yang berlaku dalam suatu kelompok tertentu (Liando and Aldjon, 2007). 

Anak retardasi mental mengalami kesukaran dalam berinteraksi dengan orang lain 

karena keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual mengakibatkan anak  
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mengalami kesulitan mempelajari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan 

berimbas pada kegagalan dalam penyesuaian sosial.Ketidakmapuan anak 

tunagrahita melakukan interaksi sosial tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan 

intelektual, tetapi faktor lingkungan juga mempengaruhi cara anak tunagrahita 

dalam melakukan interaksi sosial. Lingkungan tersebut tidak hanya lingkungan 

kelas dan sekolah, tetapi juga diri anak sendiri, keluarga, dan lingkungan 

masyarakat sekitarnya. 

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan 

perkembangan anak. Menurut Kemis dan Rosnawati (2013), kehadiran seorang 

anak retardasi mental dalam keluarga cenderung menimbulkan ketegangan pada 

keluarga tersebut. Ketika mengetahui anaknya tergolong retardasi mental, orang 

tua pada umumnya mengalami perasaan bersalah dan kecewa yang mendalam. 

Dampak ketegangan tersebut membuat orang tua menolak kehadiran anak 

tunagrahita atau mungkin memberikan perlindunganyang berlebihan kepada anak 

retardasi mental. Sikap orang tua yang seperti itumengakibatkan masalah perilaku 

dan emosi pada anak retardasi mental. 

Suparno (2012) menjelaskan bahwa anak retardasi mental ringan mampu 

menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih luas. Anak retardasi mental 

sedang mampu mengurus dirinya sendiri, mampu melakukan adaptasi sosial di 

lingkungan terdekat, dan mampu bekerja di tempat terlindung/di bawah 

pengawasan. Sedangkan anak retardasi mental berat dan sangat berat selalu 

tergantung dengan bantuan dan perawatan orang lain. 
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2.3.2 Bentuk-bentuk interaksi sosial 

Interaksi  sosial  yang terjadi antara orang perorangan atau orang dengan 

kelompok  mempunyai  hubungan  timbal  balik  dan  dapat  tercipta  oleh  adanya 

kontak sosial dan komunikasi yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi sosial. 

Gillin & Gillin (1964) mengemukakan bentuk-bentuk interaksi  sosial  itu 

meliputi : 

1. Kerjasama 

Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai 

suatu tujuan dan ada unsur saling membantu satu sama lain. 

2. Persaingan 

Persaingan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

tujuan untuk meniru atau melebihi apa yang dilakukan atau dimiliki oleh orang 

lain. 

3. Konflik 

Konflik merupakan suatu ketegangan yang terjadi antara dua orang atau 

lebih karena da perbedaan cara pemecahan suatu masalah. 

4. Akomodasi 

Akomodasi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengurangi 

ketegangan, perbedaan, dan meredakan pertentangan dengan melakukan 

kompromi sehingga terjadi suatu kesepakatan dengan pihak lain yang 

bersangkutan. 
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2.3.3 Macam-macam kemampuan interaksi sosial 

Macam-macam kemampuan interaksi sosial menurut Badrujaman (2010) 

adalah : 

1. Kemampuan verbal 

Kemampuan verbal merupakan suatu kemampuan interaksi sosial dengan  

menggunakan bahasa dan dapat diaplikasikan dalam bentuk kontak sosial, 

kerjasama, persaingan, pertentangan atau pertikaian dan akomodasi atau 

penyesuaian diri. 

2. Kemampuan non verbal 

Kemampuan nonverbal adalah suatu kemampuan berkomunikasi yang 

pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. Dalam hidup 

nyata komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komuniasi 

verbal. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal 

ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada 

dan komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur mengungkapkan hal yang mau 

diungkapkan karena spontan. 

Komunikasi non verbal dapat berupa bahasa tubuh, atau 

tindakan/perbuatan. Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak 

tangan, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi 

pikiran, kehendak, dan sikap orang. Tindakan/perbuatan sebenarnya tidak 

khusus dimaksudkan mengganti kata-kata, tetapi dapat menghantarkan makna. 

Objek sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti kata, tetapi 

dapat menyampaikan arti tertentu. 
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2.3.4 Faktor pendukung kemampuan sosial anak 

Faktor-faktor pendukung kemampuan sosial pada anak menurut Basrowi 

(2014) adalah sebagai berikut : 

1. Peran aktif anak 

Anak juga harus memacu dirinya sendiri untuk dapat berinteraksi dengan 

orang lain. Anak akan bergaul dengan eman-temannya dan muncullah rasa 

saling membutuhkadan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Anak 

akan mengenal lebih banyak orang dengan berbagai karakteristik yang berbeda 

dan mengadakan sosialisasi, maka kemapuan sosialisasi anakpun akan semakin 

berkembang. 

2. Pendidikan orang tua 

Pendidikan orang tua yang baik maka orang tua dapat menerima segala 

informasi dari luar terutama tentang pengasuhan anak yang baik dan cara-cara 

melatih anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. 

3. Peran aktif orang tua 

Orang tua atau keluarga memegang peranan penting dalam keberhasilan 

anak guna mencapai perkembangan sosial yang optial. Anak yang diberi kasih 

sayang sesuai haknya akan merasa diperhatikan sehingga lebih terbuka dalam 

berkomunikasi dan memecahkan masalah. 

4. Lingkungan yang merangsang kemampuan sosial anak 

Anak akan berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi 

kebutuhannya. Apabila sosialisasi anak baik maka akan lebih mudah diterima 

oleh masyarakat. Lingkungan tempat tinggal yang jarang penduduk 
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mengakibatkan anak hanya berinteraksi dengan segelintir orang sehingga 

kurang bersosialisasi dengan baik, sebaliknya bila anak bermukim di 

lingkungan yang padat penduduk dan masyarakat sekitarnya selalu 

membutuhkan satu sama lain, maka kemampuan sosial anak akan berkembang 

dengan baik. 

2.4 Kemampuan Berbahasa Anak Retardasi Mental 

2.4.1 Pengertian kemampuan berbahasa 

Bahasa merupakan komunikasi baik lisan maupun tulisan atau isyarat yang 

berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol (Santrock, 2010). Bahasa terdiri 

dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat beserta aturan-aturan untuk 

menyusun variasi dan mengkombinasikannya. Kemampuan bahasa bersifat tertata 

dan aturan-aturan tersebut mendeskripsikan cara-cara bahasa tersebutmampu 

memiliki makna (Santrock, 2010). 

Kata bahasa berasal dari bahasa latin “lingua” yang berarti lidah. Awalnya 

pengertiannya hanya merujuk pada bicara, namun selanjutnya digunakan sebagai 

bentuk sistem konvensional simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi. 

(Judarwanto, 2010). 

2.4.2 Macam –macam kemampuan berbahasa 

1. Bahasa reseptif 

Kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. 

Sedangkan fungsi reseptif adalah kemampuan anak untuk mengenal dan bereaksi 

terhadap seseorang, terhadap lingkungan sekitar dan mengerti maksud mimik 

dan nada suara seerta kata-kata (Judarwanto, 2010). 
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2. Bahasa ekspresif (produktif) 

Kemampuan untuk berkomunikasi baik secara visual (menulis, memberi 

tanda) atau auditorik (berbicara).  Fungsi ekspresif adalah kemampuan anak 

untuk mengutarakan pikirannya, dimulai dari komunikasi preverbal, hingga 

menggunakan kata-kata (Judarwanto, 2010). 

2.4.3 Tahap perkembangan bahasa anak retardasi mental 

 

Tahap perkembangan bahasa anak retardasi mental menurut  Somantri dan 

Sutjihati (2012) adalah sebagai berikut : 

1. Inner Language 

Inner Language adalah aspek bahasa yang pertama berkembang. Muncul 

saat anak berusia 6 bulan. Karakterisitik perilaku yang muncul pada tahap ini 

yaitu pembentukan konsep-konsep sederhana, misalnya anak 

mendemonstrasikan pengetahuannya tentang hubungan sederhana antara satu 

objek dengan objek lainnya. Tahap berikut dari perkembangan inner language 

adalah anak dapat memahami hubungan-hubungan yang lebih kompleks dan 

dapat bermain dengan mainan dalam situasi yang bermakna. Bentuk yang lebih 

kompleks dari inner language ini adalah mentransformasikan pengalaman ke 

dalam simbol bahasa. 
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2. Receptive language 

Setelah inner language berkembang, maka tahap berikutnya adalah 

receptive language. Anak pada usia kira-kira 8 bulan mulai mengerti sedikit-

sedikit tentang apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Anak mulai 

merespon apabila namanya dipanggil dan mulai sedikit mengerti perintah. 

Menjelang usia 4 tahun, anak lebih menguasai kemahiran mendengar dan 

setelah itu proses penerimaan (receptive process) memberikan perluasan 

kepada sistem bahasa verbal. Terdapat hubungan timbal balik antara inner 

language dengan receptive language. Perkembangan inner language melewati 

fase pembentukan konsep-konsep sederhana menjadi tergantung kepada 

pemahaman dan receptive language. 

3. Expressive language 

Aspek terakhir dari perkembangan bahasa adalah bahasa ekspresif. 

Menurut Myklebust, expressive language berkembang setelah pemantapan 

pemahaman. Bahasa ekspresif anak muncul pada usia satu tahun. 

Perkembangan bahasa erat kaitannya dengan perkembangan kognisi, keduanya 

mempunyai hubungan timbal balik. Perkembangan kognisi anak tunagrahita 

mengalami hambatan, karenanya perkembangan bahasanya juga akan 

terhambat. 

Anak retardasi mental pada umumnya tidak bisa menggunakan kalimat 

majemuk, dalam percakapan sehari-hari banyak menggunakan kalimat tunggal. 

Ketika anak tunagrahita dibandingkan dengan angka normal pada CA (cronology 

age) yang sama, anak retardasi mental pada umumnya mengalami gangguan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 42 

 

SKRIPSI       PENGARUH COOPERATIVE PLAY...        AMALIA AZMI 
 

artikulasi, kualitas suara, dan ritme. Selain itu anak retardasi mental mengalami 

kelambatan dalam perkembangan bicara (expressive auditory language). 

2.4.4 Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa menurut Tarmansyah (2007) 

sebagai berikut : 

1. Kesehatan 

Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak 

sehat, karena motivasinya lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial 

dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. 

2. Kecerdasan 

Anak yang memiliki kecerdasan tinggi, belajar berbicaranya lebih cepat 

dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih unggul ketimbang anak 

yang tingkat kecerdasannya rendah. 

3.  Keadaan Sosial Ekonomi 

Anak dari kelompok yang keadaan sosial ekonominya tinggi akan lebih 

mudah belajar berbicara, mengungkapkan dirinya lebih baik, dan lebih banyak 

berbicara ketimbang anak dari kelompok yang keadaan sosial ekonominya 

lebih rendah. Penyebab utamanya adalah bahwa anak dari kelompok lebih 

tinggi lebih banyak didorong untuk lebih berbicara dan lebih banyak dibimbing 

utnuk melakukannya. 

4. Keinginan berkomunikasi 
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Semakin kuat keinginan utnuk berkomunikasi dengan orang lain, semakin 

kuat motivasi anak untuk belajar berbicara, dan semakin bersedia menyisihkan 

waktu dan usaha yang diperlukan utnuk belajar. 

5.  Dorongan / Motivasi 

Semakin banyak anak di dorong utnuk berbiacara dengan mengajaknya 

bicara, dan didorong menanggapinya, akan semakin unggul mereka dalam 

berbicara dan semakin baik kualitas bicaranya. 

 

6. Ukuran Keluarga 

Anak tunggal atau anak dari keluarga kecil biasanya berbicara lebih awal 

dan lebih baik ketimbang dari keluarga besar karena orang tua dapat 

menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk mengajak anaknya berbicara. 

7. Urutan kelahiran 

Anak kedua, ketiga dan seterusnya mendapat perhatian yang berbeda 

dengan anak pertama. Perhatian yang minim atau terbatas mengakibatkan 

hambatan dalam perkembangan bahasa anak. 

2.4.5  Perkembangan kemampuan berbahasa anak retardasi mental 

Perkembangn bahasa sangat erat kaitannya dengan maturasi otak. Secara 

keseluruhan terlihat dengan berat kasar otak yang berubah sangat cepat dalm 2 

tahun pertama kehiddupan. Hal ini disebabkan karena mielinasi atau pembentukan 

selubung sistem saraf. Proses ini dikontrol oleh hormon seksual khususnya 

estrogen. Hal ini menjelaskan proses pertumbuhan bahasa lebih cepat pada anak 

perempuan.  
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Pada usia 2 bulan, korteks motorik di lobus frontal menjadi lebih aktif. 

Anak memperoleh lebih banyak ontrol dalam perilaku motor volusional. Korteks 

visula menjadi lebih aktif pada usia 3 bulan, anak menjadi lebih fokus pada benda 

yang dekat maupun jauh. Selama separuh periodetahun pertama korteks frontal 

dan hipokampus menjadi lebih aktif. Hal ini menyebabkan peningkatan 

kemampuan untuk mengingat stimulasi dan hubungan awal anatara kata dan 

keseluruhan. 

Pada anak dengan retardasi mental ada gangguan signifikan dalam 

pengorganisasian sirkuit saraf di daerah pengolahan bahasa. Lobus temporal 

memproses input pendengaran. Ini secara khusus memproses kata-kata dan 

memungkinkan kita untuk menerima dan memahami ucapan. Lobus frontal adalah 

area bahasa ekspresif memiliki kemampuan untuk membentuk ide sekuensial dan 

mengekspresikan bahasa. Oleh karena itu, hubungan antara daerah frontal dan 

temporal, harus disesuaikan dan dikelola dengan baik. Gangguan atau kesalahan 

pada antar bidang ini memiliki dampak besar pada kemampuan pemrosesan 

bahasa. 

2.5 Konsep Teori Adaptasi Roy 

Suster Calista Roy adalah seorang suster dari Saint Joseph of Carondelet. 

Roy dilahirkan pada tanggal 14 oktober 1939 di Los Angeles California. Roy 

menerima Bachelor of Art Nursing pada tahun 1963 dari Mount Saint Marys 

College dan Magister Saint in Pediatric Nursing pada tahun 1966 di University of 

California Los Angeles. 
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Roy memulai pekerjaannya dengan menyusun teori adaptasi keperawatan 

pada tahun 1964 ketika dia lulus dari University of California Los Angeles. 

Dalam sebuah seminar dengan Dorrothy E. Johnson, Roy tertantang untuk 

mengembangkan sebuah model konsep keperawatan. Konsep adaptasi 

mempengaruhi Roy dalam kerangka konsepnya yang sesuai dengan keperawatan. 

Dimulai dengan pendekatan teori sistem. Roy menambahkan kerja adaptasi dari 

Helsen (1964) seorang ahli fisiologis – psikologis untuk memulai membangun 

pengertian konsepnya. Helsen mengartikan respon adaptif sebagai fungsi dari 

datangnya stimulus sampai tercapainya derajat adaptasi yang di butuhkan 

individu. Derajat adaptasi dibentuk oleh dorongan tiga jenis stimulus yaitu : focal 

stimuli, konsektual stimuli dan residual stimuli. 

Roy mengkombinasikan teori adaptasi Helson dengan definisi dan 

pandangan terhadap manusia sebagai sistem yang adaptif. Selain konsep-konsep 

tersebut, Roy juga mengadaptasi nilai humanisme dalam model konseptualnya 

yang berasal dari konsep A.H. Maslow untuk menggali keyakinan dan nilai dari 

manusia. Menurut Roy humanisme dalam keperawatan adalah keyakinan, 

terhadap kemampuan koping manusia dapat meningkatkan derajat kesehatan. 

Sebagai model yang berkembang, Roy menggambarkan kerja dari ahli-ahli 

lain dari ahli-ahli lain di area adaptasi seperti Dohrenwend (1961), Lazarus 

(1966), Mechanic ( 1970) dan Selye (1978). Setelah beberapa tahun, model ini 

berkembang menjadi sebagai suatu kerangka kerja pendidikan keperawatan, 

praktek keperawatan dan penelitian. Tahun 1970, model adaptasi keperawatan 

diimplementasikan sebagai dasar kurikulum sarjana muda keperawatan di Mount 
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Saint Mary’s College. Sejak saat itu lebih dari 1500 staf pengajar dan mahasiswa-

mahasiswa terbantu untuk mengklarifikasi, menyaring, dan memperluas model. 

Penggunaan model praktek juga memegang peranan penting untuk klarifikasi 

lebih lanjut dan penyaringan model. Sebuah studi penelitian pada tahun 1971 dan 

survey penelitian pada tahun 1976-1977 menunjukkan beberapa penegasan 

sementara dari model adaptasi. Perkembangan model adaptasi keperawatan 

dipengaruhi oleh latar belakang Roy dan profesionalismenya. Secara filosofi Roy 

mempercayai kemampuan bawaan, tujuan, dan nilai kemanusiaan, pengalaman 

klinisnya telah membantu perkembangan kepercayaannya itu dalam keselarasan 

dan spirit dari tubuh manausia. Keyakinan filosofi Roy dijelaskan lebih jelas 

dalam pada model adaptasi keperawatan. 

2.5.1 Elemen teori adaptasi roy 

Elemen utama dati teori adaptasi Roy menurut Tomey & Alligood (2014) sebagai 

berikut 

1. Manusia 

Manusia berperan sebagai penerima asuhan keperawatan, baik itu 

individu, keluarga, kelompok maupun sebagai sebuah bagian dari masyarakat 

yang dipandang sebagai holistic adaptive system. Holistic adaptive system 

merupakan gabungan antara konsep sistem dan konsep adaptasi. 

2. Lingkungan 

Lingkungan didefinisikan oleh Roy sebagai semua kondisi, keadaan 

dan pengaruh di sekitar individu yang dapat mempengaruhi perkembangan 

dan perilaku individu maupun kelompok. Dalam hal ini Roy menekankan 
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agar lingkungan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi individu 

atau meminimalkan risiko yang akan terjadi pada individu terhadap adanya 

perubahan. 

3. Sehat 

Asuhan keperawatan berdasarkan teori Roy bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan individu dengan cara meningkatkan respon adaptifnya. 

4. Keperawatan  

Tujuan keperawatan menurut Roy adalah meningkatkan respon adaptif 

individu dan menurunkan respon maladaptif dalam kondisi sehat maupun 

sakit. Guna mencapai tujuan tersebut, perawat harus dapat mengatur stimulus 

fokal, kontekstual dan residual yang ada pada individu dengan lebih 

menitikberatkan stimulus fokal sebagai stimulus tertinggi. 

2.5.2 Mekanisme teori adaptasi Roy 

Teori adaptasi Roy menurut Tomey & Alligood (2014) memiliki dua 

mekanisme yaitu : 

1. Fungsi dan proses adaptasi 

     Proses adaptasi menurut Roy dalam sebagai berikut : 

Roy menggunakan istilah mekanisme koping untuk menjelaskan proses 

kontrol dari individu sebagai suatu sistem adaptasi. Pada sistem ini terdapat dua 

mekanisme yaitu pertama mekanisme koping bawaan yang prosesnya secara tidak 

disadari manusia tersebut, yang ditentukan secara genetik atau secara umum 

dipandang sebagai proses yang otomatis pada tubuh. Kedua yaitu mekanisme 
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koping yang didapat dimana koping tersebut diperoleh melalui pengembangan 

atau pengalaman yang dipelajarinya. 

Subsitem regulator mempunyai sistem komponen input, proses internal, 

dan output. Stimulus input diperoleh dari luar tubuh atau individu. Perantara 

sistem regulator berupa kimiawi, saraf atau endokrin, contoh dari proses regulator, 

terjadi ketika stimulus eksternal divisualisasikan dan ditrasnfer melalui saraf mata 

menuju pusat saraf otak dan dibagian bawah pusat saraf otonom. Saraf simpatik 

pada bagian ini mempunyai dampakyang bervariasi pada viseral, termasuk 

peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. 

Stimulus terhadap subsistem kognator juga berasal dari faktor internal dan 

kesternal. Perilaku output subsistem kognator juga berasal dari faktor internal dan 

eksternal. Perilaku output subsistem regulator dapat menjadi umpan balik 

terhadap stimulus sistem kognator. Dalam mempertahankan integritas seseorang, 

kognator dan regulator bekerja secara bersamaan. Sebagai suatu sistem adaptasi 

seseorang dipengaruhi oleh perkembangan individu dan penggunaan koping. 

Penggunaan mekanisme koping yang maksimal akan berdampak baik terhadap 

tingkat adaptasi individu dan meningkatkan tingkat rangsangan sehingga individu 

dapat merespons secara positif. 

2. Efektor 

Efektor terdiri dari dalam teori adaptasi Roy terdiri dari : 

1) Fisiologis 
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Efektor secara fisiologis dapat dilihat dari beberapa hal yaitu 

oksigenasi, nutrisi aktivitas dan istirahat, integritas kulit, rasa, cairan dan 

elektrolit, fungsi neurologis, dan fungsi endokrin. 

2) Konsep diri (Psikis) 

Konsep diri mengidentifikasi pola nilai, kepercayaan, dan emosi 

yang berhubungan dengan ide diri sendiri. Perhatian ditujukan pada 

kenyataan-kenyataan diri sendiri 

3) Fungsi peran (Sosial) 

Fungsi peran mengidentfikasi tentang pola interaksi sosial seseorang 

yang berhubungan dengan orang lain akibat dari peran ganda yang 

dijalankannnya. 

4) Ketergantungan (Interdependen)  

Interdependen mengidentifikasi pola nilai-nilai manusia, kehangatan, 

cinta, dan memiliki. Proses tersebut terjadi melalui hubungan interpersoanl 

terhadap individu maupun kelompok. 

Terdapat dua respon yang disebutkan oleh Roy yaitu respon adaptif 

(mampu mencapai tujuan yang akan diraih) dan respon maladaptif (tidak 

mampu mencapai tujuan yang akan diraih). 
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2.6 Keaslian Penelitian 

No Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Terapi Bermain 

dengan Bercerita terhadap 

Tindakan Sosialisasi Anak 

Usia Prasekolah dalam 

Menjalani Perawatan di 

RSUD Batang Tahun 2013 

(Maysaroh&Martari 2013) 

D: Quasy 

Eksperimen 

S: 20 pasien prasekolah 

di RSUD Batang 

V: 

Dependen: Terapi 

Bermain Independen: 

Tindakan Sosialisasi  

I: Kuesioner 

A: Analisis Deskriptif 

Frekuensi anak 

yang dapat 

bersosialisasi 

sebesar 10%, dan 

yang tidak dapat 

bersosialisasi 

sebesar 90%. 

Namun setelah 

diberikan terapi 

bermain, anak 

dapat melakukan 

tindakan 

sosialisasi 

sebesar 100%. 

2 Analisis Keberhasilan 

Terapi Bermain terhadap 

Perkembangan Potensi 

Kecerdasan Anak Retardasi 

Mental Sedang Usia 7-12 

Tahun (Lisnawati,dkk 2014) 

D: Quasy 

Eksperimen 

S: Anak Retardasi 

Mental Sedang Usia 7-

12 Tahun 

V: 

Dependen:Terapi 

Bermain Independen: 

Perkembangan Potensi 

Kecerdasan I: Tes 

WISC 

A: Analisis Deskriptif 

Dari 17 subyek 

anak yang 

diberikan terapi 

bermain, hanya 7 

subyek yang 

mengalami 

peningkatan  

potensi 

kecerdasan diatas 

rata-rata 

pencapaian. 

3 Permainan Aktif Sebagai 

Media Pengembangan 

Sosialisasi Anak Usia 5-6 

Tahun TK B Pada TK 

Charitas Pondok Labu 

Jakarta Selatan. 

D:    Case     Study S: 

anak TK B di Charitas 

Pondok Labu Jakarta 

Selatan  

V: 

Dependen: 

permainan aktif 

Independen: 

pengembangan 

sosialisasi 

I: - 

A: analisis interaktif 

Permainan aktif 

dapat 

meningkatkan 

pengembangan 

sosialisasi anak 

dengan 

ditunjukkan 

adanya kenaikan 

nilai dari setiap 

siklus yang 

diberikan dalam 

permainan ini. 

4 Pengaruh Terapi 

Sosiodrama terhadap 

Keterampilan Komunikasi 

Non Verbal pada Anak 

Retardasi Mental Ringan 

Di SLB X Kota Cirebon 

(Parendrawati, dkk 2015). 

D: Quasy 

Eksperimen 

S: 21 siswa retardasi 

mental ringan 

V: 

Dependen: Terapi 

Sosiodrama 

Independen: 

Terapisosiodarma berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan non verbal pada anak-anak retardasi mental ringan. 
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Keterampilan 

Komunikasi Non 

Verbal 

I: Kuesioner 

A: Analisis bivariat 

5 Pengaruh 

Terapi Musik 

Klasik 

Terhadap 

Kemampuan 

Berbahasa 

Pada Anak 

Autis di Sekolah 

Berkebutuhan Khusus 

Denpasar. 

(Wulandari, dkk. 2012) 

D : Quasy experimental 

V :  
Dependen : Terapi Musik 

Klasik 

Independen : 

Kemampuan Berbahasa  

S : 10 siswa 

I : Lembar observasi 

A : Analisis interaktif 

Terapi musik 

klasik efektif 

dalam 

mengoptimalkan 

kemampuan 

berbahasa pada 

anak autis di 

sekolah 

berkebutuhan 

khusus Denpasar 

 

6 Pengaruh Sosiodrama 

terhadap Kemampuan 

Bahasa Lisan Anak Usia 

Dini di TK Melati 

Mulyorejo 

(Solichah, dkk. 2016) 

 

 

 

D :Pra experimental 

V : 
Dependen : Sosiodrama 

Independen : 

Kemampuan Bahasa 

Lisan 

S : 30 siswa 

I : Lembar observasi 

A : Analisis interaktif 

Ada  pengaruh  

antara  kegiatan 

sosiodrama 

dengan 

kemampuan 

bahasa lisan anak 

usia dini. 

7 Evaluating the 

Effectiveness of Theraplay 

in Treating Shy, Socially 

Withdrawn Children 

(Wettig, dkk, 2011) 

D : Quasy experiment 

V : 
Dependen : Theraplay 

Independen : 

Shy, Socially Withdrawn 

S :22 anak 

I :Lembar Observasi 

A :Analisis deskriptif 

Theraplay 

berpengaruh 

terhadap 

peningkatan 

kemampuan 

sosialisasi anak 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 

3.1  Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Diukur        : Tidak diukur 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Cooperative Play terhadap Interaksi 

Sosial dan Berbahasa pada Anak Retardasi Mental. 

Retardasi 

Mental 

Gangguan 

perkembangan : 

1. Kemampuan 

kognitif 

2. Kemampuan 

motorik 

Gangguan intelektual : 

1. IQ <69 

2. Kemampuan 

adaptasi 

 

Gangguan fungsi 

mental : 

Kemampuan 

berespon terhadap 

stimulus 

 

Interaksi Sosial  

Kemampuan Berbahasa  

Cooperative Play: 

1. Anak bermain 

secara 

berkelompok 

2. Mematuhi 

peraturan 

permainan 

3. Kerjasama dan 

komunikasi 

Mekanisme koping:  
Proses meningkatkan 

kamampuannya. 

Regulator: 

Proses penerimaan 

stimulus di otak 

Kognator: 

Proses belajar 

mengolah informasi 

1. Kerjasama Kelompok 

2. Diskusi Kelompok 

Penyesuaian Adaptif  : 

Interaksi sosial dan berbahasa   

 

Penyesuaian Maladaptif  : 

Tidak ada peningkatan kemampuan 

 

1. Mengikuti Aturan 

Bermain 

2. Menjawab Pertanyaan 
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Pada gambar 3.1 dapat dijelaskan mekanisme bagaimana cooperative play 

dapat mempengaruhi interaksi sosial dan berbahasa anak retardasi mental. Anak 

dengan retardasi mental cenderung memiliki gangguan perkembangan, intelegensi 

dan fungsi mental yang kurang. Hal tersebut akan mempengaruhi interaksi sosial 

anak di lingkungan dan kemampuan berbahasa anak dalam berkomunikasi, 

sehingga perlu dilakukan intervensi terhadap masalah tersebut untuk membangun 

interaksi sosial dan berberbahasa yang adaptif dengan menggunakan cooperative 

play. Prinsip dari permainan ini adalah bermain bekelompok, sehingga akan 

melatih kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan komunikasi antar anggota 

kelompok serta masing-masing anak memiliki peran tersendiri.  

Dalam permainan ini, anak akan mengalami proses adaptasi terhadap 

intervensi yang diberikan. Dalam proses adaptasi ini, otak khususnya lobus frontal 

dan temporal akan berespon terhadap intervensi (cooperative play) yang 

diberikan, kemudian akan muncul proses belajar dan pengolahan informasi selama 

permainan berlangsung.Cooperative play akan memicu anak untuk bekerja sama 

dan berdiskusi dalam kelompok serta memicu anak untuk dapat mematuhi aturan 

bermain dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Proses tersebut akan memicu 

peningkatan interaksi sosial dan kemampuan berbahasa anak, sehingga anak akan 

dapat menyesuaikan diri secara adaptif terhadap lingkungannya. Anak tidak 

menyendiri, lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain dan lebih mudah 

untuk berinteraksi dengan orang lain. Apabila anak tidak mengalami peningkatan 

kemampuan interaksi sosial dan berbahasa, maka penyesuain anak terhadap 

stimulus yang diberikan maldapatif. Meningkatnya interaksi sosial anak dapat 
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ditandai dengan mengkuti permainan dari awal hingga selesai, bekerja sama 

dengan kelompok, dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan. 

Meningkatnya kemampuan bahasa anak dapat ditandai dengan bereaksi bila 

disebut namanya, dapat menceritakan kegiatan yang sedang dilakukan, serta turut 

aktif dalam diskusi (Delphie, 2012) 

3.2 Hipotesis 

1. Ada pengaruh cooperative play terhadap peningkatan interaksi sosial pada 

anak dengan retardasi mental. 

2. Ada pengaruh cooperative play terhadap peningkatan kemampuan 

berbahasa reseptif pada anak retardasi mental. 

3. Ada pengaruh cooperative play terhadap peningkatan kemampuan 

berbahasa produktif pada anak retardasi mental. 
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BAB 4  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Desain penelitian 

Peneliti menggunakan desain penelitian eksperimen semu (Quasy-

eksperiment). Dalam penelitian ini, kelompok eksperimental diberi perlakuan 

sedangkan kelompok kontrol tidak, namun kedua kelompok perlakuan diawali 

dengan pre-test, dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali 

(post test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

S  : Responden anak RM ringan IQ = 55-65 

KA  : Kelompok responden perlakuan cooperative play 

KB  : Kelompok responden pembanding 

OA  : Observasi awal kelompok responden perlakuan  

OB  : Observasi awal kelompok responden pembanding 

X  : Intervensi cooperative play 

Y  : Aktivitas mewarnai 

OA’ : Observasi akhir kelompok responden perlakuan setelah     

  intervensi  cooperative play 

OB’ : Observasi akhir kelompok responden pembanding 

 

S 

KA 

KB 

OA 

OB 

OA’ 

OB’ 

X 

Y 
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4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh anak retardasi mental kelas 4-6 

Sekolah Dasar yang menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa C Putra 

Manunggal Gombong yaitu sebanyak  30 anak retardasi mental ringan dengan  IQ 

55-69 pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

4.2.2 Sampel dan besar sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh anak retardasi mental kelas 4-6 

yang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Luar Biasa C Putra Manunggal 

Gombong yang memenuhi kriteria inklusi. Besar sampel ditentukan dengan rumus 

yang diadopsi dari Nursalam (2016). 

n =   = = 27,9  dibulatkan menjadi 28 

 

Keterangan: 

n= Besar sampel 

N= Besar populasi 

d= Proporsi kegagalan (d= 0.05) 

 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1. Siswa retardasi mental kategori ringan dengan IQ 55-69 menurut skala 

WISC. 

2. Siswa yang mampu mengikuti perintah. 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi karena berbagai sebab (Nursalam, 2016). Kriteria 

eksklusi dalam penelitan ini adalah : 

1. Siswa retardasi mental yang memiliki cacat fisik. 
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2. Siswa yang tidak hadir saat penelitian berlangsung. 

4.2.3 Teknik sampling 

Peneliti menggunakan metode nonprobability sampling yaitu purposive 

sampling yang merupakan cara memilih subjek sesuai dengan keinginan peneliti.  

4.3 Variabel penelitian 

4.3.1 Variabel independen (bebas) 

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pemberian terapi bermain cooperative play. 

4.3.2 Variabel dependen (tergantung) 

 Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaksi 

sosial dan kemampuan berbahasa anak retardasi mental. 

4.3.3 Definisi operasional 

 Definisi operasional adalah definisi terhadap variabel dan istilah yang 

dapat dijelaskan, sehingga mempermudah pembaca untuk mengartikan makna dari 

sebuah penelitian. 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Instrumen Skala Skor 

Independen 

: 

cooperative 

play 

 

kegiatan 

bermain 

berkelompok 

yang 

teroganisir, 

terencana dan 

ada aturan 

tertentu. 

Melakukan 

permainan saat 

jam pelajaran 

khusus ±30 

menit, terdiri 

dari 3 

kelompok: 

jenis 

permainan 

puzzle, ular 

tangga dan 

menyusun 

balok. Terapi 

bermain akan 

dilaksanakan 3 

kali dalam 

seminggu. 

SAK - - 

Dependen : 

Interaksi 

sosial 

 

Kemampuan 

anak dalam 

berinteraksi 

dengan orang 

lain. Terdiri 

dari : 

1. Kemampuan 

verbal adalah 

kemampuan 

komunikasi 

menggunakan 

bahasa dan 

kata-kata 

2. Kemampuan 

non verbal 

adalah 

komunikasi 

berupa bahasa 

tubuh atau 

tindakan. 

 

1. Kemampuan 

verbal 

2. Kemampuan 

non verbal 

 

 

Observasi 

 

 

Ordinal 

 

Penilaian : 

3 = Selalu 

dilakukan 

2 = Sering 

dilakukan 

1 = Jarang 

dilakukan 

0 = Tidak 

pernah 

dilakukan 

 

Pengelompo

kan 

kemampuan 

: 

Mampu = 

76-100 % 

Cukup 

mampu = 

51-75 % 

Kurang 

mampu =  

0 – 50 % 
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Dependen : 

Kemampuan 

berbahasa 

1. Reseptif 

2. Produktif 

 

 

Kemampuan 

anak dalam 

mengolah kata-

kata dan 

mengerti setiap 

kata yang 

didengar dan 

diucapkan serta 

kemampuan 

berkomunikasi 

secara simbolis. 

Terdiri dari : 

1. Reseptif 

adalah 

kemampuan 

untuk 

mengerti 

apa yang 

dilihat dan 

apa yang 

didengar 

2. Produktif 

adalah 

kemampuan 

berkomunik

asi secara 

simbolis 

baik verbal 

maupun non 

verbal. 

 

 

1. Tingkat 

reseptif 

(pemahaman) 

2. Tingkat 

produktif 

(bicara) 

 

 

Observasi 

 

 

Ordinal 

 

 

3 = Selalu 

dilakukan 

2 = Sering 

dilakukan 

1 = Jarang 

dilakukan 

0 = Tidak 

pernah 

dilakukan 

 

Pengelompo

kan 

kemampuan 

: 

Baik = 76-

100 % 

Cukup = 51-

75 % 

Kurang = 0 - 

50 % 

 

 

4.4 Instrumen penelitian 

 Instrumen  variabel independen cooperative play, peneliti menggunakan 

Satuan Acara Kegiatan (SAK) dari peneliti. Instrumen dependen interaksi sosial 

dan kemampuan berbahasa peneliti menggunakan lembar observasi menurut 

Delphie (2012) yang sudah dimodifikasi. 
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4.5 Lokasi dan waktu pengambilan data 

 Peneliti merencanakan penelitian dilaksanakan tanggal 13 November - 30 

November di SLB Putra Manunggal Gombong, Kebumen. 

4.6 Prosedur pengumpulan dan pengambilan data 

 Setelah peneliti melakukan uji etik di Fakultas Keperwatan Universitas 

Airlangga dan mendapatkan izin kepala sekolah Sekolah Dasar Luar Biasa C 

Putra Manunggal Gombong, peneliti mengawali dengan mengadakan diskusi 

dengan pengajar atau guru untuk menentukan sampel yang sesuai dengan kriteria 

inklusi. Kemudian didapatkan jumlah sampel sebanyak 28 responden secara acak. 

Setelah itu peneliti melakukan pendekatan kepada orang tua atau wali siswa untuk 

mendapatkan persetujuan sebagai responden peneliti. Pendekatan ini dilakukan 

saat orang tua mengantar anaknya ke sekolah, ataupun saat orang tua menunggu 

anaknya pada jam pelajaran berlangsung. 

 Setelah mendapat informed concent  dari orang tua, jumlah responden 

dibagi menjadi 6 kelompok, 3 kelompok intervensi dan 3 kelompok kontrol secara 

acak. Sebelum dilakukakan intervensi, pada hari ke dua penelitian saat anak 

mengikuti kegiatan di sekolah dilakukan pre test untuk mengobservasi interaksi 

sosial dan kemampuan berbahasanya. Pre test dilakukan sesuai dengan acuan 

yang dimiliki oleh peneliti dan dilakukan setelah peneliti. 

 Kelompok kontrol mengikuti kegiatan menggambar, mewarnai dan belajar 

mengajar di sekolah seperti biasa. Pada kelompok yang diberi intervensi, pada 

hari ke-3 peneliti mengadakan kontrak dengan siswa bahwa akan dilakukan 

kegiatan cooperative play selama 30 menit setiap jam khusus berlangsung.  
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Intervensi dilaksanakan 3 kali dalam seminggu pada hari Rabu, Kamis dan Jum’at 

dengan permainan yang berbeda setiap harinya dengan dibantu oleh asisten 

peneliti. Setiap selesai permainan, akan dilakukan evaluasi dengan 

mengeksplorasi perasaan responden dan meminta responden untuk menceritkan 

kegiatan yang telah dilakukan. Setelah melaksanakan intervensi selama 2 minggu, 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diberikan post test yang dilaksanakan 

pada hari Kamis dan Jum’at di minggu ke 3 untuk mengetahui kemampuan 

interaksi sosial dan berbahasanya. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan 

observasi dengan mengamati anak pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, jam istirahat, kegiatan ekstrakurikuler, dan selain itu peneliti juga 

mengajak anak berkomunikasi. 

 Dari data yang diperoleh, peneliti melakukan analisa tentang adanya 

pengaruh cooperative play terhadap keterampilan interaksi sosial dan kemampuan 

berbahasa siswa. 

4.7  Analisis data hasil penelitian 

 Peneliti akan  menggunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test dan 

Mann Whitney U Test. Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk menguji 

hipotesis dengan dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal dengan 

derajat kemaknaan p≤0,05. 
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4.8 Kerangka Kerja 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi 

Semua anak retardasi mental kelas 4-6 di SLB Putra Manunggal Gombong 

sejumlah 30 anak. 

Simple Random Sampling 

Sampel 

-Anak RM  kelas 4-6 di SLB Putra Manunggal Gombong sejumlah 28 anak 

- IQ = 55-69 sesuai skala WISC 

Kelompok intervensi : 14 anak Kelompok kontrol : 14 anak 

Observasi awal 

-Interaksi sosial 

- Bahasa 

Observasi awal 

-Interaksi sosial 

-Bahasa 

Intervensi : Cooperative Play Mengikuti kegiatan mewarnai, 

menggambar,belajar mengajar 

Observasi Akhir 

Instrumen penelitian observasi interaksi sosial dan 

kemampuan berbahasa 

 

Analisa data : 

-Wilcoxon Signed Rank 

- Mann Whitney U Test 

Pengolahan data dan hasil 
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4.9 Etik penelitian 

4.9.1 Lembar persetujuan menjadi responden 

Sebelum memulai penelitian, peneliti memilih responden penelitian. Jika 

bersedia, peneliti memberikan Informed Consent kepada orang tua responden 

yang berisi penjelasan perlakuan yang akan diterapkan, manfaat ikut sebagai 

responden dalam penelitian ini, prosedur penelitian dan dampak yang mungkin 

terjadi selama dan sesudah pengumpulan data. Responden yang tidak bersedia 

diteliti atau menolak, peneliti tetap menghormati hak-hak responden dan tidak ada 

unsur paksaan dalam penelitian ini. 

4.9.2 Tanpa nama (Anonimity) 

 Selama penelitian berlangsung, peneliti tidak mencantumkan nama 

responden pada lembar kuesioner tetapi mencantumkan nomor kode tertentu. 

Hanya peneliti yang mengetahui tentang nomor kode responden. 

4.9.3 Kerahasiaan (Confidentiality) 

Peneliti akan menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan responden 

karena peneliti hanya akan melampirkannya untuk kepentingan ilmiah dan 

perkembangan ilmu keperawatan.  Peneliti hanya memberikan informasi 

responden kepada orang tua dan tidak memberikan informasi responden kepada 

guru, serta menjaga kerahasiaan informasi responden dari teman responden itu 

sendiri. 
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4.10 Keterbatasan Penelitian 

1. Jumlah responden berjumlah 28 responden di satu sekolah sehingga hasil 

penelitian kurang general. 

 

2. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling sehingga memungkinkan distribusi kedua kelompok dari segi 

usia, kelas dan jenis kelamin tidak sama. 

3. Penelitian ini menggukan instrumen lembar observasi sehingga 

subjektivitas peneliti berpotensi berpengaruh menimbulkan bias dalam 

hasil penelitian. 

4. Peneliti tidak meneliti kegiatan anak selama di rumah dan kedekatan 

hubungan dengan orang tua sehingga hasil penelitian tidak membahas 

indikator tersebut. 

5. Kerjasama kelompok, diskusi dan keaktifan anak mengikuti aturan saat 

permainan berlangsung belum diteliti lebih lanjut. 

 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

65 

SKRIPSI       PENGARUH COOPERATIVE PLAY...        AMALIA AZMI 
 

BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pengaruh cooperative play 

terhadap peningkatan kemampuan interaksi sosial dan berbahasa pada anak 

retardasi mental. Lokasi penelitian dilakukan di SLB Putra Manunggal Gombong 

pada tanggal 13 November sampai dengan 30 November 2017.  

 Penyajian pada bab ini dibagi dalam dua bagian, gambaran umum lokasi 

penelitian dan hasil penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian akan membahas 

tentang profil sekolah yang meliputi jumlah ruang kelas, jumlah guru, jumlah 

siswa dan gambaran kegiatan di sekolah. Hasil penelitian akan membahas tentang 

data demografi karakteristik responden, data demografi karakteristik orang tua, 

nilai hasil observasi interaksi sosial, kemampuan berbahasa reseptif dan 

kemampuan berbahasa produktif sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

cooperative play. 

5.1.  Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Putra Manunggal Gombong, Jawa 

Tengah. Sekolah tersebut didirikan oleh Yayasan Putra Manunggal tahun 1994 

dan dibiayai oleh yayasan. SLB Putra Manunggal merupakan sekolah luar biasa 

A,B, dan C yang mencakup 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA. 

Sekolah ini memiliki 18 ruang kelas yang terdiri dari 10 ruang kelas untuk SD, 4 

ruang kelas untuk SMP, 4 ruang kelas untuk SMA, 1 ruang guru, 1 ruang kepala 

sekolah, 1 kamar mandi guru, 3 kamar mandi siswa, 1 ruang bina diri dan 1 ruang 

keterampilan.  
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Jumlah pengajar di SLB Putra Manunggal Gombong adalah 1 kepala 

sekolah dan 25 guru. Jumlah guru untuk jenjang pendidikan SD khususnya SD C 

adalah 9 orang. Jumlah siswa SD C kelas 1-6 pada tahun ajaran 2017/2018 adalah 

58 siswa yang terdiri dari 31 siswa laki-laki dan 29 siswa perempuan. Proses 

belajar mengajar menggunakan tematik kurikulum tingkat satuan pendidikan 

sekolah dasar luar biasa jurusan C yang mengacu dari kementrian pendidikan. 

Kegaiatan belajar mengajar dilaksanakan di ruang kelas dengan metode ceramah. 

Mata pelajaran khusus yang diajarkan dalam upaya peningkatan keterampilan 

yaitu seperti senam pagi bersama, jalan sehat, berbagai kegiatan keolahragaan 

yang diikuti oleh siswa setiap hari Rabu serta kegiatan ekstrakulikuler drumband 

dan Pramuka pada hari Jum’at. Di SLB Putra Manunggal Gombong belum ada 

kegiatan khusus kelompok kecil untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial 

dan berbahasa. 

5.2. Hasil Penelitian 

Peneliti akan menguraikan data demografi karakteristik responden, data 

demografi karakteristik orang tua, nilai hasil observasi interaksi sosial, 

kemampuan berbahasa reseptif dan kemampuan berbahasa produktif sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi cooperative play. Data demografi karakteristik 

responden terdiri dari usia, jenis kelamin, kelas dan lama menempuh pendidikan. 

Data demografi karakteristik orang tua terdiri dari riwayat pendidikan ayah dan 

ibu, pekerjaan ayah dan ibu, penghasilan orang tua, kedudukan anak dalam 

keluarga, jumlah anak dalam keluarga dan jumlah anak yang menderita retardasi 

mental dalam keluarga. 
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5.2.1. Karakteristik responden 

Data karakteristik responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Karakteristik responden anak retardasi mental di SLB Putra 

              Manunggal Gombong. 

 

Karakteristik Anak Perlakuan Pembanding 

f(x) % f(x) % 

1. Usia     

     -10 Tahun   1 7,1 1 7,1 

     -11 Tahun 6 42,9 6 42,9 

     -12 Tahun 5 35,7 6 42,9 

     -13 Tahun 2 14,3 1 7,1 

∑ Responden 14 100 14 100 

2. Jenis Kelamin     

    -Laki-laki 7 50 7 50 

    -Perempuan 7 50 7 50 

∑ Responden 14 100 14 100 

3. Kelas     

    -Kelas 4 4 28,6 5 35,7 

    -Kelas 5 6 42,9 5 35,7 

    -Kelas 6 4 28,6 4 28,6 

∑ Responden 14 100 14 100 

4. Kegiatan Anak di 

Rumah 
    

-Menonton TV 4 28,6 3 21,4 

-Bermain sendiri 5 35,7 5 35,7 

-Bermain dengan teman 2 14,2 3 21,4 

-Tidur 3 21,4 3 21,4 

∑ Responden 14 100 14 100 

  Keterangan : 

  f(x)  : Frekuensi 

  ∑ Responden : Total responden 

 

Pada tabel 5.1 didapatkan dari 14 responden pada kelompok perlakuan 

didapatkan sebagian besar berusia 11 tahun (42,9 %), jenis kelamin antara laki-

laki dan perempuan berimbang (50%), berada di kelas 5 (42,9%), dan kegiatan 

selama di rumah adalah bermain sendiri (35,7%). Pada kelompok pembanding 
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dari 14 responden didapatkan sebagian besar berusia 11 dan 12 tahun berimbang 

(42,9%), jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan berimbang (50%), berada 

di kelas 4 dan 5 berimbang (35,7%) dan kegiatan di rumah bermain sendiri 

(35,7%). 

Tabel 5.2 Karakteristik kelas responden berdasarkan usia responden. 

Karakteristik 

Anak 

Perlakuan Pembanding 

f(x) % f(x) % 

Kelas dan usia     

-Kelas 4  

   usia 10 Tahun     
1 7,1 1 7,1 

 11 Tahun  3 21,4 4 28,6 

-Kelas 5 

usia 11 Tahun 
3 21,4 2 14,3 

        12 Tahun  3 21,4 3 21,4 

-Kelas 6 

usia  12 Tahun 
2 14,3 3 21,4 

      13 Tahun 2 14,3 1 7,1 

∑ Responden 14 100 14 100 

  Keterangan : 

  f(x)  : Frekuensi 

  ∑ Responden : Total responden 

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa pada kelompok perlakuan  

sebagian besar responden di kelas 4 berusia 11 tahun (21,4%), di kelas 5 usia 11 

dan 12 tahun berimbang (21,4%), di kelas 6 uasia 12 dan 13 tahun berimbang 

(14,3%). Pada kelompok pembanding sebagian besar responden di kelas 4 berusia 

11 tahun (28,6%), di kelas 5 berusia 12 tahun (21,4%), di kelas 6 berusia 12 tahun 

(21,4%). 
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5.2.2. Karakteristik orang tua responden 

Karakteristik orang tua responden dapat di lihat di tabel 5.3 di bawah ini : 

Tabel 5.3 Karakteristik orang tua responden anak retardasi  mental di SLB 

    Putra Manunggal Gombong. 

 

 

Karakteristik 

Orang Tua 

Perlakuan Pembanding 

f(x) % f(x) % 

1. Pendidikan Ayah     

    -SD 4 28,6 3 21,4 

    -SMP 4 28,6 5 35,7 

-SMA 3 21,4 3 21,4 

-Perguruan Tinggi 3 21,4 3 21,4 

∑ Responden 14 100 14 100 

2. Pendidikan Ibu     

     -SD 3 21,4 5 35,7 

     -SMP 6 42,9 4 28,6 

     -SMA 3 21,4 3 21,4 

     -Perguruan Tinggi 2 14,3 2 14,3 

∑ Responden 14 100 14 100 

3. Pekerjaan Ayah     

     -PNS 2 14,3 1 7,1 

    -TNI/POLRI - - 1 7,1 

    -Wiraswasta 6 42,8 5 35,7 

    -Buruh 6 42,8 7 50 

∑ Responden 14 100 14 100 

4. Pekerjaan Ibu     

     -PNS 1 7,1 1 7,1 

     -IRT 9 64,3 7 50 

     -Wiraswasta 2 14,3 3 21,4 

     -Buruh 2 14,3 3 21,4 

∑ Responden 14 100 14 100 

5. Penghasilan Orang 

Tua 
    

 -<499.999 2 14,3 3 21,4 

 -500.000-999.999 8 57,1 7 50 

-1.000.000-1.999.999 1 7,1 1 7,1 

-2.000.000-2.999.999 2 14,3 1 7,1 

 -3.000.000-4.000.000 1 7,1 2 14,3 

∑ Responden 14 100 14 100 

6. Jumlah anak     
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dalam keluarga 

      -1 anak  2 14,2 2 14,2 

      -2 anak  8 57,1 7 50 

      -3 anak 3 21,4 5 35,7 

Karakteristik  

Orang Tua 

Perlakuan Pembanding 

f(x) % f(x) % 

      -4 anak  1 7,1 - - 

∑ Responden 14 100 14 100 

7. Kedudukan anak 

RM dalam 

keluarga 

    

      -Anak ke-1 6 42,8 5 35,7 

      -Anak ke-2 5 35,7 6 42,8 

      -Anak ke-3 2 14,3 3 21,4 

      -Anak ke-4 1 7,1 - - 

∑ Responden 14 100 14 100 

8. Jumlah anak RM 

dalam keluarga 
    

-1 14 100 13 92,9 

-2 0 0 1 7,1 

∑ Responden 14 100 14 100 

   Keterangan : 

   f(x)   : Frekuensi 

   ∑ Responden : Total responden 

 

Berdasarkan tabel 5.3 didapatkan dari 14 orang tua responden pada 

kelompok perlakuan sebagian besar pendidikan ayah SD dan SMP berimbang 

(28,6%), bekerja sebagai wiraswasta dan buruh berimbang (42,8%), pendidikan 

ibu SMP (42,9%), berkerja sebagai ibu rumah tangga (64,3%) dan berpenghasilan 

antara Rp.500.000-Rp.999.999,- (57,1%). Jumlah anak dalam keluarga adalah 2 

anak (57,1%), kedudukan anak RM dalam keluarga sebagai anak ke-1 (42,8%) 

dan tidak ada orang tua responden yang memiliki lebih dari 1 anak RM. 

Pada kelompok pembanding dari 14 orang tua responden sebagian besar 

pendidikan ayah adalah SMP (35,7%), bekerja sebagai buruh (50%), pendidikan  

ibu adalah SD (35,7%), bekerja sebagai ibu rumah tangga (64,3%) dan 
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berpenghasilan antara Rp.500.000-Rp.999.999,- (50%). Jumlah anak dalam 

keluarga adalah 2 anak (50%), anak RM dalam keluarga berkedudukan sebagai 

anak ke-2 (42,8%), dan terdapat 1 (7,1%) orang tua responden yang memiliki 2 

anak yang mengalami retardasi mental. 

5.2.3. Nilai hasil observasi interaksi sosial antara kelompok perlakuan 

dengan kelompok pembanding sebelum dan sesudah pemberian 

intervensi cooperative play.  

 

Nilai hasil observasi interaksi sosial anak retardasi mental dapat dilihat 

pada tabel 5.4 di bawah ini : 

Tabel 5.4 Nilai hasil pre-test dan post-test kemampuan interaksi sosial 

    pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding di SLB 

     Putra Manunggal Gombong. 

 

Nilai Perlakuan   Pembanding 

Interaksi Pre Post   Pre  Post    

Sosial   f(x)     % f(x) % Δ f(x) % f(x) % Δ  

Mampu 0 0 5 36 

 

+5 0 0 0   0 0  

Cukup 

Mampu 

6 43 7 50 

 

+1 4 29 5    36 +1  

Kurang 

Mampu 

8 57 2 14 

 

-6 10 71 9    64 -1  

∑ 

Responden 

  14 100 14 100  14 100 14 100   

 Wilcoxon Signed Rank_Test   
p=0,001 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p=0,024 

 

 Mann Whitney U_Test  p=0,000  

Keterangan : 

f(x)  : Frekuensi 

Δ  : Perubahan nilai 

∑ Responden : Total responden 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan hasil nilai kemampuan interaksi sosial 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi cooperative play pada kelompok 
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perlakuan dan kelompok pembanding. Pada kelompok perlakuan hasil pre-test 

didapatkan kemampuan interaksi sosial dari 14 responden sebagian besar jurang 

mampu (57%)  dan setelah diberikan intervensi hasil nilai post-test pada 

kelompok perlakuan cukup mampu (50%) dan mengalami peningkatan 5 

responden pada kategori mampu (36%). Hasil uji statistik Wilcoxon signed rank 

test pada kelompok perlakuan didapatkan hasil p=0,001 (p≤0,05) berarti ada 

perbedaan hasil nilai interaksi sosial sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

cooperative play.  

Berdasarkan 14 responden pada kelompok pembanding didapatkan hasil 

nilai pre-test yaitu sebagian besar responden  kurang mampu (71%) dan pada hasil 

post-test kemampuan interaksi sosial didapatkan peningkatan hasil nilai yaitu 

cukup mampu (36%) dan kurang mampu (64%). Hasil uji statistik Wilcoxon 

signed rank test pada kelompok pembanding didapatkan hasil p=0,024 (p≥0,05) 

berarti tidak ada perbedaan hasil nilai hasil nilai pre dan post test. Hasi uji statistik 

Mann Whitney U Test menunjukkan hasil p=0,000 (p≤0,05) yang menunjukkan 

ada pengaruh cooperative play dalam peningkatan kemampuan interaksi sosial 

anak retardasi mental. 

5.2.4. Nilai hasil observasi kemampuan berbahasa reseptif antara kelompok 

perlakuan dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah 

pemberian intervensi cooperative play. 

 

Nilai hasil observasi kemampuan berbahasa reseptif pada anak retardasi 

mental dapat dilihat pada tabel 5.5 di bawah ini : 
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Tabel 5.5 Nilai hasil pre-test dan post-test kemampuan bahasa reseptif 

    pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding di SLB 

    Putra Manunggal Gombong. 

Nilai Perlakuan   Pembanding 

Bahasa Pre Post   Pre  Post    

Reseptif f(x)        % f(x) % Δ f(x) % f(x) % Δ  

Baik 0 0 5 36 

 

+5 0 0 0   0 0  

Cukup 7 50 8 57 

 

+1 6 57 6    57 0  

Kurang 7 50 1 7 

 

-6 8 43 8    43 0  

∑ 

Responden 

14     100 14 100  14 100 14 100   

 Wilcoxon Signed Rank_Test 

p=0,001 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p=0,014 

 

 Mann Whitney U_Test  p=0,000  

Keterangan : 

f(x)  : Frekuensi 

Δ  : Perubahan nilai 

∑ Responden : Total responden 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan kemampuan bahasa reseptif sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi cooperative play pada kelompok perlakuan dan 

kelompok pembanding. Pada kelompok perlakuan hasil pre-test dari 14 responden 

didapatkan kemampuan bahasa reseptif kurang baik (50%). Hasil nilai post-test 

setelah diberikan intervensi didapatkan peningkatan 5 responden kemampuan 

bahasa reseptif baik (36%). Hasil uji statistik Wilcoxon signed rank test pada 

kelompok perlakuan didapatkan hasil p=0,001 (p≤0,05) berarti ada perbedaan 
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hasil nilai bahasa reseptif sebelum dan sesudah diberikan intervensi cooperative 

play. 

Pada kelompok pembanding hasil pre-test dari 14 responden didapatkan 

sebagian besar nilai kemampuan bahasa reseptif kurang baik (57%). Pada hasil 

post-test kemampuan berbahasa reseptif pada kelompok pembanding tidak 

mengalami peningkatan. Hasil uji statistik Wilcoxon Signe Rank Test didapatkan 

hasil p=0,014 (p≥0,05) berarti tidak ada perbedaan hasil nilai pre dan post test. 

Hasi uji statistik Mann Whitney U Test menunjukkan hasil p=0,000 (p≤0,05) yang 

menunjukkan ada pengaruh cooperative play dalam peningkatan kemampuan 

bahasa reseptif anak retardasi mental. 

5.2.5. Nilai hasil observasi kemampuan berbahasa produktif antara 

kelompok perlakuan dengan kelompok pembanding sebelum dan 

sesudah pemberian intervensi cooperative play. 

 

Nilai hasil observasi kemampuan berbahasa produktif pada anak retardasi 

mental dapat dilihat pada tabel 5.6  di bawah ini : 

Tabel 5.6 Nilai hasil pre-test dan post-test kemampuan bahasa produktif 

    pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding di SLB 

                Putra Manunggal Gombong. 

Nilai Perlakuan   Pembanding 

Bahasa Pre Post   Pre  Post    

Produktif f(x)   

% 

f(x) % Δ f(x) % f(x) % Δ  

Baik 0 0 6 43 

 

+6 0 0 0   0 0  

Cukup 8 57 7 50 

 

-1 7 50 8    57 +1  

Kurang 6 43 1 7 

 

-5 7 50 6    43 -1  

∑ 14 100 14 100  14 100 14 100   
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Responden 

 Wilcoxon Signed Rank_Test 

p=0,001 

Wilcoxon Signed Rank_Test 

p=0,004 

 

 Mann Whitney U_Test p=0,000  

 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan nilai pre dan post test kemampuan 

bahasa produktif pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. Pada 

kelompok perlakuan hasil pre-test dari 14 responden didapatkan sebagian besar 

kemampuan bahasa produktif  kurang baik (57%). Hasil post-test setelah 

diberikan intervensi cooperative play pada kelompok perlakuan didapatkan 

peningkatan 6 responden kemampuan bahasa produktif  baik (43%). Hasil uji 

statistik Wilcoxon signed rank test pada kelompok perlakuan didapatkan hasil 

p=0,001 (p≤0,05) berarti ada perbedaan hasil nilai bahasa produktif sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi cooperative play. 

Pada kelompok pembanding hasil pre-test dari 14 responden didapatkan 

kemampuan  berbahasa produkti kurang baik dan cukup baik berimbang (50%). 

Pada hasil post-test pada kelompok pembanding, 1 responden mengalami 

peningkatan kemampuan bahasa produktif  cukup baik (57%). Hasil uji statistik 

Wilcoxon signed rank test pada kelompok pembanding didapatkan hasil p=0,004 

(p≤0,05) berarti ada perbedaan hasil nilai pre dan post test. Hasi uji statistik Mann 

Whitney U Test menunjukkan hasil p=0,000 (p≤0,05) yang menunjukkan ada 

pengaruh cooperative play dalam peningkatan kemampuan bahasa produktif anak 

retardasi mental. 
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5.3. Pembahasan penelitian 

5.3.1. Nilai hasil observasi kemampuan interaksi sosial sebelum dan sesudah 

intervensi cooperative play. 

 

Kemampuan interaksi sosial anak retardasi mental pada kelompok perlakuan 

dan kelompok pembanding sebelum dilakukan intervensi cooperative play 

menunjukkan bahwa kemampuan interaksi sosial yang masih belum baik yaitu 

tidak ada responden yang masuk dalam kategori baik. 

Hasil pre-test menunjukkan sebagian besar kemampuan interaksi sosial pada 

kelompok perlakuan dan kelompok pembanding kurang mampu. Pada kelompok 

perlakuan kemampuan interaksi sosial 6 responden masuk dalam kategori kurang 

mampu. Berdasarkan hasil pre-test didapatkan bahwa ke enam responden tersebut 

sebagian besar jarang yang bermain mandiri dan tidak bergantung pada orang lain 

dan jarang bekerja sama dalam kelompok. Dalam aspek keterampilan sosial, anak 

dengan retardasi mental umumnya tidak mempunyai kemampuan sosial, antara 

lain ketergantungan terhadap orang lain, suka menghindar dari keramaian dan 

kurang mampu mengikuti kegiatan yang melibatkan kemampuan intelektual 

(Delphie, 2012). 

Selain itu, anak retardasi mental dapat mengalami keterbatasan interaksi 

sosial karena intelegensi yang rendah sedangkan kemampuan penyesuain diri 

dengan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan (Soetjiningsih, 

2010). Selain itu, menurut Basrowi (2014) kemampuan interaksi sosial anak juga 

dipengaruhi oleh pendidikan orang tua. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang 

tua diharapkan semakin tinggi pula pemahaman orang tua dalam mengetahui 
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kondisi anaknya sehingga dapat memberikan stimulasi yang baik (Rachmayati, 

2008). Data demografi orang tua yang sebagian besar lulusan SD dan SMP bisa 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak.  

Peran aktif orang tua juga diperlukan dalam perkembangan kemampuan 

interaksi sosial anak retardasi mental. Mayangsari et.al (2013) dalam 

penelitiannya menyebutkan peran aktif orang tua seperti pemberian dukungan 

keluarga seperti menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran anak, dan 

mengajari anak cara bersosialisasi dan hidup mandiri dapat meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak. Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian 

besar pendapatan orang tua responden pada kelompok perlakuan dan kelompok 

pembanding adalah Rp.500.000,00-Rp.999.999,00. Keterbatasan ekonomi orang 

tua tersebut dapat mempengaruhi kamampuan orang tua dalam menyediakan 

fasilitas yang mendukung pembelajaran anak misalnya penyediaan permainan 

edukatif yang dapat menunjang interaksi sosial anak. 

Tabel 5.4 menunjukkan hasil post-test kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan yang signifikan. Pada penelitian ini, anak retardasi mental mengikuti 

kegiatan cooperative play berupa permainan ular tangga, puzzle dan menyusun 

balok. Permainan tersebut memfasilitasi anak untuk melakukan interaksi dengan 

sesama anggota kelompok bermain sehingga anak akan mampu meningkatkan 

kemampuan sosialisasinya. 

Peningkatan kemampuan interaksi sosial pada kelompok perlakuan 

dipengaruhi karena adanya stimulus yang merangsang kemampuan sosial anak. 
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Permainan cooperative play dapat melatih kemampuan sosial melalui kegiatan 

saling berbagi, saling mengungkapkan perasaan dan mendorong untuk melakukan 

diskusi dalam permainan (Eliasa, 2011). Cooperative play berperan aktif untuk 

mendorong anak untuk melakukan sebuah interaksi dan komunikasi dengan 

lingkungan sekitarnya (Delphie, 2012) Teknik permainan cooperative play dapat 

bermanfaat bagi perkembangan sosial anak pada saat bermain salah satunya yaitu 

anak harus memperhatikan cara pandang lawan bermainnya untuk mengurangi 

rasa egosentrisnya (Fidi, 2012). 

Berdasarkan tabel 5.4 terdapat 2 responden yang tidak mengalami 

peningkatan kategori kemampuan interaksi sosial. Kedua responden tersebut 

memiliki nilai yang kurang pada kemampuan verbal diantaranya yaitu 

bekerjasama dalam kelompok dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Selama 

kegiatan cooperative play kedua responden tersebut sulit untuk melakukan 

diskusi, pasif dan tidak fokus mengikuti permainan. Menurut Basrowi (2014) 

peran aktif anak turut berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan sosial anak 

retardasi mental. Anak harus memacu dirinya sendiri untuk dapat berinteraksi 

dengan orang lain.  

Pada hasil post-test pada kelompok kontrol diketahui bahwa 1 responden 

mengalami peningkatan kemampuan interaksi sosial dari kurang baik menjadi 

cukup baik. Responden tersebut mengalami peningkatan pada kemampuan 

meminjamkan benda miliknya kepada orang lain. Anak dapat mengurangi sifat 

egosentris melalui edukasi dari orang tua.  Peran aktif orang tua memegang 

peranan penting dalam keberhasilan anak dalam pekembangan sosial yang optimal 
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(Basrowi,2014). Data karakteristik responden menunjukkan kegiatan anak selama 

di rumah adalah bermain bersama teman yang dapat membantu anak dalam 

bersosialisasi. 

Anak retardasi mental memerlukan stimulasi yang lebih daripada anak normal 

untuk mengembangkan kemampuan sosialisinya. Sesuai dengan teori adaptasi 

Roy stimulus yang diberikan akan menimbulkan proses meningkatkan 

kemampuan individu dan proses belajar mengolah informasi yang diberikan 

sehingga individu akan mampu menyesuaikan diri secara adaptif terhadap 

lingkungannya. Stimulasi melalui kegiatan yang diberikan secara rutin dan 

berkelanjutan mampu mendukung peningkatan perkembangan anak (Hurlock, 

2011).  Dalam penelitian Parendrawati (2015) terapi bermain berpengaruh dalam 

meingkatkan kemampuan komunikasi anak retardasi mental. 

5.3.2. Nilai hasil observasi kemampuan bahasa reseptif sebelum dan 

sesudah intervensi cooperative play. 

 

. Berdasarlan tabel 5.5 menunjukkan hasil pre-test pada kemampuan bahasa 

reseptif pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding menunjukkan 

kemampuan berbahasa reseptif anak retardasi mental kurang baik. Pada kelompok 

perlakuan dari 14 responden didapatkan kemampuan bahasa reseptif kurang dan 

cukup, berimbang yaitu 7 responden. Kemampuan bahasa reseptif yang kurang 

baik atau kesulitan memahami kata-kata dapat dipengaruhi karena kelainan 

organik itu sendiri yaitu retardasi mental. Semakin rendah kemampuan kognitif 

anak maka semakin rendah pula kemampuan anak dalam kemampuan anak 

memahami kata-kata (Tarmansyah, 2007). Hasil penelitian Inggall (2008) pada 
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anak retardasi mental menggunakan ITPA (Illionis Test of Psycholinguistic 

Abilities) menyimpulkan bahwa kecepatan anak retardasi mental dalam 

memperoleh keterampilan bahasa  jauh lebih rendah dari anak normal, sebagian 

besar anak retardasi mental tidak mampu mencapai kemampuan bahasa yang 

sempurna, perkembangan bahasa anak retardasi mental lebih lambat dibanding 

perkembangan bahasa anak normal walaupun dibandingkan dengan mental age 

yang sama. Maria (2007) menyebutkan penyebab gangguan bahasa terjadi karena 

adanya gangguan hemisfer dominan. Penyimpangan ini biasanya merujuk ke otak 

kiri dan pada beberapa anak terjadi gangguan pada belahan otak kanan kalosum 

dan lintasan pendengaran yang saling berhubungan.  

Pada tabel 5.5 menunjukkan 1 responden pada kelompok perlakuan yang 

tidak mengalami peningkatan kemampuan bahasa reseptif. Dari observasi peneliti 

saat responden tersebut mengikuti kegiatan cooperative play, responden tidak 

memahami kata-kata perintah. Dilihat dari usia, responden memiliki usia yang 

paling muda diantara responden pada kelompok perlakuan yang lain, hal ini dapat 

mempengaruhi perkembangan bahasa responden. Menurut Sutjihati (2012) 

kemampuan anak dalam pemahaman terhadap kata-kata yang diucapkan oleh 

orang lain mempenggaruhi kemampuan anak dalam memahami perintah. 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan peningkatan kemampuan bahasa reseptif 

yang signifikan pada kelompok perlakuan dan tidak ada peningkatan pada 

kelompok pembanding. Peningkatan kemampuan bahasa reseptif pada anak 

retardasi mental dapat disebabkan karena kegiatan cooperative play memberikan 
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dorongan pada anak untuk mampu memfokuskan pemahaman yaitu dengan 

memahami aturan yang berlaku, memahami kata-kata perintah yang diberikan, 

dan merespon apabila dipanggil namanya. Kegiatan pemfokusan pemahaman ini 

bertujuan untuk meongoptimalkaan kemampuan belajar menyangkut mendengar, 

bergerak dan bersikap positif (Dennison, 2009). Penelitian Mundschenk & Sasso 

(2007) menyebutkan terapi bermain kelompok mampu membangun 

perkembangan bahasa dan perilaku stereotip setelah proses terapi. Anak akan 

belajar memahami bahasa melalui stimulus-stimulus yang diberikan saat kegiatan 

cooperative play berlangsung. Permainan cooperative play adalah jenis permainan 

aktif yang melibatkan partisipasi aktif anak untuk terlibat dalam permainan 

sehingga anak dituntut untuk dapat memahami setiap aturan yang berlaku 

(Supendi, 2008). Kemampuan anak dalam memahami aturan permainan akan 

merangsang peningkatan pemahaman anak terhadap kata-kata yang dicuapkan 

oleh orang lain. 

Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget (1964) menjelaskan 

bagaimana anak beradaptasi dengan kejadian-kejadian di sekitarnya. Stimulus 

yang diberikan kepada anak akan memicu anak untuk memproses stimulus 

tersebut melalui proses belajar. Dibandingkan dengan anak normal, 

perkembangan anak retardasi mental lebih lambat sehingga proses belajar anak 

retardasi mental membutuhkan proses yang lebih lama dan lebih intensif (Sujiono, 

2008). Hal ini sejalan dengan teori adaptasi Roy yaitu mekanisme koping yang 

adaptif muncul karena adanya proses belajar mengolah informasi dan proses 

peningkatan kemampuan anak (Tomey dan Alligood, 2014). 
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5.3.3. Nilai hasil observasi kemampuan bahasa produktif sebelum dan 

sesudah intervensi cooperative play. 

Pada hasil pre-test kemampuan bahasa produktif anak retardasi mental pada 

kelompok perlakuan dan kelompok pembanding masing-masing memiliki nilai 

yang kurang baik. Berdasarkan nilai hasil pre-test sebagian besar responden tidak 

pernah bertanya, jarang menjawab pertanyaan serta jarang menceritakan 

pengalamannya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan 

berbahasa produktif anak retardasi mental adalah ukuran keluarga. Pada tabel 

demografi 5.3 pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding sebagian 

besar jumlah anak dalam keluarga adalah 2 anak. Menurut Tarmansyah (2007) 

anak tunggal memiliki kesempatan lebih besar untuk lebih produktif dalam 

berbicara karena orang tua dapat menyisihkan waktu lebih banyak untuk 

mengajak anaknya berbicara. Rydz dan Srour (2011) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa jumlah anak dalam keluarga mempengaruhi kemampuan 

bahasa anak retardasi mental terkait dengan intensitas komunikasi antara orang 

tua dan anak. Semakin sering anak beriteraksi dengan orang tua maka kemampuan 

kosa kata pada memori anak akan semakin meningkat sehingga kemampuan 

bahasa anak juga akan meningkat (Santrock, 2007).  Faktor lain yang yang dapat 

menyebabkan kurangnya kemampuan bahasa anak menurut Tarmansyah (2007) 

adalah faktor lingkungan. Pada perkembangan bahasa stimulasi dari orang-orang 

sekitar seperti orang tau sangat memiliki peranan penting.  

Berdasarkan data demografi responden pada tabel 5.3 sebagian besar orang 

tua responden memiliki pendidikan terakhir SD dan SMP. Berdasarkan penelitian 
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Sameroff dalam Judarwanto (2010), pendidikan orang tua akan mempengaruhi 

kesadaran diri dalam mencari informasi terkait tumbuh kembang anak retardasi 

mental sehingga proses perkembangan anak tidak terpantau dengan baik. 

Berdasarkan nilai post-test kelompok perlakuan pada tabel 5.6 terdapat 1  

responden yang tidak mengalami peningkatan kemampuan bahasa produktif. 

Responden tersebut selama kegiatan berlangsung jarang mengajukan pertanyaan, 

tidak banyak bicara dan berkomunikasi. Menurut Tarmansyah (2007) semakin 

besar keinginan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain semakin besar 

motivasi anak untuk belajar berbicara. Tanpa dorongan ini, kemampun bahasa 

produktif anak retardasi mental akan terhambat. Selain itu menurut Hurlock 

(2010) urutan kelahiran dalam keluarga mempengaruhi perhatian yang minim 

dapat menghambat perkembangan bahasa anak. Berdasarkan data demografi 

menunjukkan responden tersebut merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara dan 

jarak kelahiran dengan anak-3 terpaut 1 tahun sehingga perhatian orang tua tidak 

optimal. 

Tabel 5.6 menunjukkan adanya peningktan kemampuan bahasa produktf 

pada kelompok perlakuan. Peningkatan ini terjadi karena sebagian besar anak 

yang sebelumnya jarang bertanya dan menceritakan pengalamannya menjadi lebih 

sering bertanya dan menceritakan pengalamannya. Cooperative play adalah 

permainan yang membutuhkan kerjasama sehingga bermanfaat menstimulasi 

perkembangan bahasa anak (Delphie, 2012). Dalam kegiatan cooperative play ini 

mampu memicu anak untuk mengekspresikan perasaannya karena setiap kegiatan 

cooperative play selesai dilaksanakan, fasilitator akan mengeksplorasi perasaan 
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responden dan meminta responden untuk menceritakan pengalamannya. Selain 

itu, dalam kegiatan cooperative play anak diminta untuk menjelaskan warna dari 

papan permainan. Menurut Delphie (2012) cooperative play mampu 

meningkatkan kosa kata pada anak melalui pendidikan mengenai pola permainan 

dan warna pada alat permainan yang digunakan. Selain itu, cooperative play akan 

melatih anak untuk memahami dan bereaksi terhadap situasi yang berbeda. 

Penelitian Cowdery (2015) menyebutkan terapi bermain mampu meningkatkan 

perlaku adaptif yaitu kemampuan konseptual berbahasa. Menurut teori adaptasi 

Roy, lingkungan yang mempengaruhi individu maupun kelompok yang ditujukan 

untuk meningkatkan kemampuan adaptasi individu akan meningkatkan respon 

adaptif individu. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada anak retardasi mental, cooperative play 

berpengaruh pada peningkatan kemampuan interaksi sosial, kemampuan 

berbahasa reseptif dan kemampuan berbahasa produktif. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan cooperative play  paling signifikan berpengaruh pada 

kemampuan berbahasa produktif anak retardasi mental. 

6.2 Saran 

1.  Diperlukan sampel yang lebih besar dan dari beberapa sekolah yang 

berbeda sehingga hasil penelitian akan lebih general. 

2.  Selain melaksanakan observasi menggunakan lelmbar observasi, 

instrumen penilaian dalam penelitian dapat dimodifikasi dengan 

melaksanakan in depth interview. 

3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan melakukan modifikasi intervensi yang 

tidak hanya mengoptimalkan dalam melaksanakan cooperative play, 

namun juga menilai kerjasama, diskusi dan kemampuan anak dalam 

mengikuti aturan dalam permainan.  

4.  Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti kegiatan anak selama di rumah 

sehingga dapat mengetahui apakah kegiatan anak di rumah 

mempengaruhi hasil penelitan. 
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Lampiran 1 Ethical 
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Lampiran 2 Permohonan pengambilan data penelitian 
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Lampiran 3 Pemberian izin pengambilan data penelitian 
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Lampiran 4 Lembar penjelasan peneliti 

LEMBAR PENJELASAN 

PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Amalia Azmi 

Alamat  : Jalan Mulyorejo Selatan no.53A RT.02, RW.04, Surabaya 

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

No kontak : 089635115990 

Email  : amaliaazmi06@gmail.com 

 

Judul penelitian : Pengaruh Cooperative Play terhadap Peningkatan Kemampuan 

Interaksi Sosial dan Berbahasa pada Anak Retardasi Mental di SLB Putra 

Manunggal Gombong, Kebumen. 

Pembimbing : 

1. Harmayetty, S.Kp.,M.Kes. 

2. Ilya Krisnana, S.Kep.Ns.,M.Kep. 

Tujuan umum : 

Membuktikankan pengaruh cooperative play terhadap peningkatan 

interaksi sosial dan berbahasa anak dengan retardasi mental di SLB Putra 

Manunggal Gombong. 

Tujuan khusus : 

1. Menganalisis interaksi sosial pada anak retardasi mental dengan 

cooperative play di SLB Putra Manunggal Gombong. 

2. Menganalisis kemampuan berbahasa pada anak  retardasi mental dengan 

cooperative play di SLB Putra Manunggal Gombong. 

mailto:amaliaazmi06@gmail.com
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3. Menganalisis pengaruh cooperative play terhadap peningkatan interaksi 

sosial dan berbahasa pada anak dengan retardasi mental di SLB Putra 

Manunggal Gombong. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

Perlakuan yang diberikan kepada subjek pada penelitian ini adalah cooperative 

play atau bermain berkelompok. Selain itu pada subjek penelitian akan dilakukan 

observasi interaksi sosial dan berbahasa. 

Manfaat 

Manfaat cooperative play atau bermain berkelompok pada anak retardasi mental 

dapat mencegah isolasi sosial dan rasa malu anak dalam melakukan interaksi 

sosial. Selain itu bermain mampu meningkatkan perkembangan kognitif, harga 

diri, dan kompetensi sosial anak. 

Potensial bahaya 

Media penggunaan terapi bermain tidak memiliki bahaya potensial yang 

diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam penelitian ini, karena dalam 

intervensi terapi bermain ini tidak menggunakan bahan berbahaya bagi 

keselamatan subyek selama penelitian berlangsung 

Pernyataan persetujuan sebbagai subjek penelitian (Informed Concent) 

Sebelum dilakukan penelitian orang tua / wali subjek menandatangani pernyataan 

persetujuan penelitian (Informed consent) yang diketahui oleh saksi setidaknya 

satu orang. Penandatanganan persetujuan akan didahului dengan penjelasan jenis 

penelitian, prosedur penelitian, manfaat, serta hak sebagai responden. 
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Penandatanganan surat persetujuan bersifat sukarela dan tanpa tekanan atau 

paksaan dari siapa pun. Jika subjek penelitian menolak menandatangani surat 

persetujuan ini, maka penelitian tidak akan dilakukan.  

 

 

Hak untuk undur diri 

Subjek penelitian berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan 

konsekuensi yang merugikan responden. 

Adanya insentif untuk responden 

Pada responden kelompok intervensi maupun kontrol akan mendapatkan souvenir 

di akhir penelitian. 

 

Surabaya,    November 2017 

Hormat saya, 

 

Amalia Azmi 
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Lampiran 5 Permohonan menjadi responden 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Dengan hormat, 

 Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya bermaksud mengadakan penelitian tentang 

“Pengaruh Cooperative Play terhadap Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial 

dan Berbahasa pada Anak Retardasi Mental di SLB Putra Manunggal Gombong”. 

 Saya sangat mengharapkan partisipasi dan kesediaan anak bapak/ibu untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini. Saya menjamin kerahasiaan dan identitas 

semua data yang dikumpulkan. Informasi yang diberikan akan digunakan 

sebagaimana mestinya sesuai tujuan penelitian ini. 

Apabila anak bapak/ibu diizinkan untuk menjadi responden dalam penelitian ini, 

saya mohon untuk menandatangani lembar permohonan ini dan lembar 

persetujuan di halaman berikutnya. Atas partisipasi bapak/ibbu saya sampaikan 

terima kasih. 

       Gombong,   November 2017 

Orang tua/wali          Peneliti 

 

      ...................................      Amalia Azmi 

(Tidak perlu menulis nama) 
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Lampiran 6 Infromed Consent 

INFORMED CONSENT (PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

PENELITIAN) 

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, saya orang tua / wali murid yang 

bertanda tangan di bawah ini menyatakan anak saya 

Nama  : 

Kelas  : 

Bersedia/ Tidak Bersedia 

(coret yang tidak perlu) 

Untuk menjadi responden penelitian “Pengaruh Cooperative Play tehadap 

Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial dan Berbahasa pada Anak Retardasi 

Mental di SLB Putra Manunggal Gombong” yang dilakukan oleh Amalia Azmi, 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga. Demikian persetujuan ini saya buat secara sukarela tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun. 

Gombong,.........................2017 

     Peneliti,                Wali responden, 

 

Amalia Azmi                  (.........................................)  

 

 

 

Saksi 

 

            (......................................) 
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Lampiran 7 Data demografi 

DATA DEMOGRAFI 

 

Judul Penelitian : “Pengaruh Cooperative Play terhadap Peningkatan Kemampuan 

Interaksi Sosial dan Berbahasa pada Anak Retardasi Mental di SLB Putra 

Manunggal Gombong” 

Tanggal Penelitian : 

Berilah tanda checklist (√) pada salah satu kotak yang Anda pilih! 

        Kode 

A. Data Anak     (diisi oleh peneliti) 

1. Nama : 

2. Umur 

6 tahun         

7 tahun 

8 tahun 

9 tahun 

10 tahun 

11 tahun 

12 tahun 

≥12 tahun 

 

3. Jenis Kelamin 

Laki-laki     

Perempuan 

 

4. Pernah menempuh pendidikan di sekolah/lembaga pendidikan 

4 tahun 

 

5 tahun 

 

6 tahun 

 

>6 tahun 

5.  Kegiatan selama di rumah 

 Menonton TV 

 

 Bermain sendiri 

 

 Bermain dengan teman 
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B. Data Orang Tua 

1. Pendidikan Terakhir Ayah  

Tidak Sekolah  

Lulus SD/Sederajat  

Lulus SLTP/Sederajat  

Lulus SMU/Sederajat  

Perguruan Tinggi 

 

 

2. Pendidikan Terakhir Ibu 

Tidak Sekolah 

Lulus SD/Sederajat 

Lulus SLTP/Sederajat 

Lulus SMU/Sederajat 

Perguruan Tinggi 

3. Pekerjaan Ayah 

PNS 

TNI/POLRI 

Swasta 

Tidak Bekerja 

Lain-lain 

Sebutkan......... 

4. Kedudukan anak dalam keluarga 

Anak pertama 

Anak kedua 

Anak ketiga 

Lainnya........... 

5. Jumlah anak dalam keluarga 

Satu anak 

Dua anak 

Tiga anak>3 anak 

Lampiran 8 SAK 

SATUAN ACARA KEGIATAN 
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Materi  : Terapi bermain cooperative play. 

Topik  : Cooperative play dengan puzzle, menyusun balok dan ular 

  tangga. 

Sasaran : Siswa retardasi mental SLB Putra Manunggal Gombong 

Waktu  : 1x30 menit 

Tempat : SLB Putra Manunggal Gombong 

A. Tujuan  

1. Tujuan Umum : 

Terapi bermain cooperative play mampu meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial dan berbahasa anak retardasi mental. 

2. Tujuan Khusus : 

1) Anak berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. 

2) Anak aktif mengikuti kegiatan. 

3) Anak mematuhi aturan permainan. 

B. Materi  

Materi yang akan diterapkan adalah cooperative play dengan menyusun 

balok, puzzle dan ular tangga. 

C. Alat dan bahan 

1. Balok berbagai bentuk 

2. Puzzle 

3. Papan ular tanggga dan pion atau bidak 

4. Meja 

D. Metode 
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1. Bermain secara berkelompok 

2. Bermain sesuai instruksi 

NO Tahap dan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Peneliti/Terapis Kegiatan Anak 

1. Persiapan 

5 menit 

1. Mengucapkan salam dan  

tersenyum 

2. Memperkenalkan diri 

3. Anak saling berkenalan 

4. Menanyakan perasaan 

anak 

5. Membuat kontrak dengan 

menjelaskan tujuan 

kegiatan yang akan 

dilakukan yaitu bermain 

menyusun balok dan 

menanyakan kesediaan 

anak serta menanyakan 

pemahaman anak tentang 

permainan menyusun 

balok. 

1. Menjawab salam 
dan senyum 

2. Memperhatikan 

3. Mengenal teman 

4. Menyampaikan 

perasaan 

5. Menyatakan 

bahwa anak akan 

bersedia ikut 

bermain 

2. Orientasi 

5 menit 

1. Mengenalkan alat-alat 

yang akan digunakan 

dalam bermain. 

2. Membentuk anak dalam 

sebuah kelompok 

3. Mendemonstrasikan 

terlebih dahulu cara 

bermain puzzle/menyusun 

balok/ular tangga. 

Memperhatikan dan 

dapat memahami 

3. Pelaksanaan 

15 menit 

1. Mendampingi anak dan 

memberikan instruksi 

dalam bermain 

cooperative play dengan 

menyusun balok sesuai 

dengan peraturan. 

2. Menginstruksikan anak 

untuk menyebutkan 

warna pada papan 

permainan. 

3. Memberikan instruksi 

dari sisi yang berlawanan 

dengan anak. 

4. Menanyakan “Dimana 

Melakukan apa yang 

diinstruksikan 
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mainanmu?” 

5. Meminta anak 

meminjamkan mainannya 

kepada teman atau 

fasilitator. 

6. Meminta anak untuk 

dapat membedakan 

mainannya dan temannya. 

4. Evaluasi 

5 menit 

1. Menanyakan perasaan anak 

setelah dilakukan terapi 

bermain 

2. Meminta anak 

menceritakan 

pengalamannya saat 

bermain. 

3. Memberikan pujian atas 

keberhasilan dalam 

menyelesaikan 

permainan. 

1. Menyatakan 

perasaan 

2. Menceritakan 

pengalamannya 

3. Mengeskpresikan 

kegembiraan 

 

E. Teknik permainan 

1. Terapis memperkenalkan diri. 

2. Setiap anak wajib memperkenalkan diri. 

3. Terapis memperagakan cara bermaian puzzle/menyusun balok/ ular 

tangga. 

4. Terapis menjelaskan aturan permainan : 

1) Anak akan dibagi menjadi tiga kelompok kecil secara acak. 

2) Dalam setiap kelompok akan dipilih satu anak sebagai leader. 

Pemilihan leader ini dipilih secara acak melalui undian dan 

dipilih salah satu anak dalam kelompok. Leader berperan 

sebagai orang yang pertama kali memulai permainan terlebih 

dahulu, kemudian diikuti oleh anggota kelompok yang lain. 
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3) Peran terapi adalah mengorganisasikan anak agar dapat 

bermain secara berkelompok, saling bekerja sama, berdiskusi 

dan saling berbagi dalam menyelesaikan permainan. 

4) Setiap kelompok yang berhasil menyelesaikan permainan 

dengan baik, maka akan mendapat reward dari terapis. 

5) Waktu Penyelesaian permainan ini adalah 15 menit. 

F. Evaluasi 

1. Evaluasi struktur 

1) Persiapan alat dan barang untuk bermain puzzle/menyusun 

balok/ular tangga. 

2) Melakukan kontrak sebelum melakukan kegiatan bermain 

dimulai. 

3) Permainan diikuti oleh anak retardasi mental. 

2. Evaluasi proses 

1) Anak retardasi mental melakukan kegiatan terapi bermain 

sampai selesai. 

2) Anak retardasi mental mampu bermain menyusun balok 

dengan baik dan saling bekerja sama. 

3. Evaluasi hasil 

1) Anak retardasi mental mengikuti kegiatan bermain puzzle, 

menyusun balok dan ular tangga. 
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2) Anak retardasi mental mampu bekerja sama, aktif dalam 

diskusi, menambah tingkat produktif bicara melalui bercakap-

cakap dengan teman. 
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Lampiran 9 Lembar Observasi Interaksi Sosial Pre-Post 

LEMBAR OBSERVASI INTERAKSI SOSIAL PRE-POST 

(Dilakukan di luar kegiatan intervensi) 

Kode Anak  

Tanggal : 

1. Berilah tanda checklist (√ ) pada kolom kerangka sesuai klien. 

2. Keterangan :  

Angka 0 jika anak tidak pernah melakukan 

Angka 1 jika anak jarang melakukan 

Angka 2 jika anak sering melakukan 

Angka 3 jika anak selalu melakukan 

No Kemampuan yang dinilai 0 1 2 3 

A 
Kemampuan verbal 

1. Membalas senyuman 

2. Berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan 

3. Bekerja sama dalam 

kelompok 

4. Mengikuti kegiatan sesuai 

aturan yang berlaku 

5. Bermain dengan teman 

sebaya 

6. Mengetahui perbedaan 

benda miliknya dan orang 

lain 

    

B 
Kemampuan non verbal 

7. Ketika bermain, menirukan 

perilaku anak lain 

8. Senang bermain dengan 

teman 

9. Tetap bermain ketika guru  

tidak ada 

10. Menunjukkan benda 

miliknya kepada orang lain 

11. Bermain mandiri dan tidak 

bergantung kepada orang 

lain 

12. Meminjamkan benda 

miliknya kepada orang lain 
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Lampiran 10 Lembar Observasi Kemampuan Berbahasa Pre-Post 

LEMBAR OBSERVASI KEMAMPUAN BERBAHASA PRE-POST 

(Dilakukan di luar kegiatan intervensi) 

Kode Anak  

Tanggal : 

1. Berilah tanda checklist (√ ) pada kolom kerangka sesuai klien. 

2. Keterangan :  

Angka 0 jika anak tidak pernah melakukan 

Angka 1 jika anak jarang melakukan 

Angka 2 jika anak sering melakukan 

Angka 3 jika anak selalu melakukan 

 

NO Kemampuan yang dinilai 0 1 2 3 

A Tingkat reseptif (pemahaman) 

1. Bereaksi langsung bila disebut 

namanya 

2. Mengenali suara orang 

disekitarnya 

3. Bereaksi ketika mendengar 

suara “Guru datang” 

4. Mengerti kata-kata perintah 

5. Mencoba meniru bicara 

(tekanan, kata-kata atau gerak 

tubuh orang yang sedang 

bicara) 

6. Mengerti terhadap kata-kata 

“Dimana mainanmu?” 

    

B Tingkat produktif (bicara) 

1. Mampu menyebutkan 

namanya sendiri 

2. Menyebutkan warna sekurang-

kurang 4 warna 

3. Membaca dengan lantang 

4. Bertanya 

5. Menceritakan pengalamannya 

6. Menjawab pertanyaan  
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Lampiran 11 Analisa data Wilcoxon dan Mann Whitney 

ANALISA DATA 

Interaksi Sosial Perlakuan Uji Wilcoxon 

 

 

Interaksi Sosial Kontrol Uji Wilcoxon 
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Interaksi Sosial Perlakuan dan Kontrol Uji Mann Whitney 
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Bahasa Reseptif Perlakuan Uji Wilcoxon 

 

 

Bahasa Reseptif Kontrol Uji Wilcoxon 
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Bahasa Reseptif Perlakuan-Kontrol Uji Mann Whitney 
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Bahasa Produktif Perlakuan Uji Wilcoxon 

 

 

Bahasa Produktif Kontrol Uji Wilcoxon 
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Bahasa Produktif Perlakuan-Kontrol Uji Mann Whitney 
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