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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bahasa merupakan faktor penting yang harus dikuasai manusia karena 

dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. Parke dan 

Locke (1999) menyatakan bahasa berfungsi sebagai alat untuk membantu manusia 

menata persepsi mereka, mengarahkan pikiran mereka, dan mengasah memorinya.  

Menurut Abdurrahman (2003) bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang 

konvensional dan disepakati secara sosial untuk menyajikan berbagai pengertian 

melalui simbol-simbol sembarang dan tersusun berdasarkan urutan-urutan yang 

telah ditentukan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Taylor (1990) bahwa 

bahasa terdiri dari sejumlah simbol yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

bersama antara anggota masyarakat yang digunakan untuk mengekspresikan 

konsep-konsep yang berlaku. 

Kemampuan seseorang dalam menguasai bahasa dan berbicara, diperolah 

melalui proses yang bertahap dimulai sejak usia dini. Ingersoll (2010) 

mengungkapkan bahwa pemerolehan bahasa sejak dini merupakan modal dasar 

yang baik bagi proses perkembangan kemampuan anak selanjutnya. Oleh karena 

itu kemampuan bahasa sangat vital bagi anak. Bahasa juga sangat penting dalam 

proses interaksi dengan orang lain, semakin baik penguasaan bahasa seorang 

anak, maka semakin lancar pula proses sosialisasinya. Vilaselca dan Jose de Rio 

(2004) mengatakan dibandingkan dengan faktor perkembangan lainnya, bahasa 

memegang peranan yang lebih penting dalam pemerolehan beberapa konsep dan 
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keterampilan kognitif anak. Lebih lanjut ia mengatakan bahasa memiliki peranan 

yang penting sekali untuk mengantarkan anak mengerti konsep sosial yang 

berhubungan dengan status dan peran. Selain itu bahasa juga membantu 

menghaluskan dan memperluas pengetahuan tentang dunia, mendapatkan 

informasi baru, menyimpan hal yang telah dipelajari (memori) dan memecahkan 

persoalan. 

Pentingnya kemampuan bahasa anak seharusnya mendapat perhatian yang 

lebih dari pendidik karena kemampuan bahasa akan memfasilitasi meningkatnya 

kemampuan yang lain seperti anak menjadi kreatif, memiliki konsep diri yang 

positif dan mampu jadi pemimpin. Lerner (2001) menyatakan bahwa dasar utama 

perkembangan bahasa seorang anak adalah melalui pengalaman komunikasi yang 

kaya. Pengalaman-pengalaman yang kaya itu akan menunjang faktor-faktor 

bahasa yang lain yaitu; mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Peranan 

kemampuan bahasa menjadi lebih penting, demi optimalisasi proses belajar anak 

secara keseluruhan. Anak yang mengalami gangguan dalam kemampuan bahasa 

akan mengalami gangguan dalam perkembangan aspek lainnya. 

Kemampuan bahasa anak retardasi mental sangat terbatas. Hasil penelitian 

Carlin,dkk. (2001) menyebutkan bahwa pada dasarnya anak retardasi mental 

memperoleh keterampilan bahasa sama dengan anak normal, namun kecepatan 

anak retardasi mental dalam memperoleh keterampilan berbahasa jauh lebih 

rendah daripada anak normal. Kebanyakan anak retardasi mental tidak dapat 

mencapai keterampilan bahasa yang sempurna. Perkembangan bahasa anak 
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retardasi mental sangat terlambat dibandingkan dengan anak normal, sekalipun 

pada mental age yang sama. 

Kecepatan anak retardasi mental dalam memperolah keterampilan bahasa 

jauh lebih rendah daripada anak normal karena keterbatasan kapasitas mentalnya 

sehingga kemampuan bahasa anak retardasi mental bersifat konkrit. Anak 

retardasi mental tidak dapat menggunakan kalimat majemuk, ia akan banyak 

menggunakan kalimat tunggal. Oleh karena itu mereka membutuhkan kata-kata 

konkrit yang sering didengarnya. Selain itu perbedaan dan persamaan harus 

ditunjukkan secara berulang-ulang, sehingga dibutuhkan suatu metode yang dapat 

menstimulasi perkembangan bahasa anak retardasi mental untuk dapat 

mengungkapkan gagasan, ide, dan perasaan mereka (Nevid, 2003). 

Sekitar 1% dari populasi mengalami retardasi mental, yaitu keterlambatan 

yang mencakup rentang yang luas dalam perkembangan fungsi kognitif dan sosial 

(Nevid, 2003). Retardasi mental merupakan masalah dunia dengan implikasi yang 

besar terutama bagi negara berkembang. Diperkirakan angka kejadian retardasi 

mental didunia saat ini semakin meningkat. Penderita retardasi mental berat 

sekitar 0,3% dari seluruh populasi dan hampir 3% mempunyai IQ  dibawah 70 

(Eldevik, 2010). 

Banyak wilayah di Indonesia, khususnya daerah yang jauh dari pusat kota, 

dimana sebagian besar penduduknya belum banyak mengetahui informasi 

mengenai retardasai mental. Berdasarkan data pondok Sekolah Luar Biasa pada 

tahun 2010 terlihat dari kelompok usia sekolah, jumlah penduduk di Indonesia 

yang menyadang disabilitas adalah 48.100.548 orang, dan estimasi jumlah 
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penduduk di Indonesia yang menyadang tunagrahita adalah 2% x 48.100.548 

orang = 962.011 orang (SLB-Batam, 2010). Para penderita retadasi mental 

biasanya dianggap “gila” atau “gangguan jiwa”, sehingga banyak diantara mereka 

yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai. Keanehan sikap masyarakat 

terhadap retardasi mental dapat dimaklumi karena masih banyak hal yang belum 

diketahui oleh sebagian  besar masyarakat. Seperti penyebab terjadinya retardasi 

mental akibat kerusakan jaringan otak  yang hanya diketahui oleh dokter. Orang 

tua yang memiliki  anak retardasi mental membutuhkan perawatan khusus, butuh 

pengetahuan, kesabaran, dan bimbingan yang spesifik. 

Mangunsong (2009) menyatakan bahwa retardasi mental adalah suatu 

keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, ditandai oleh 

adanya kelemahan (impairment) keterampilan atau kecakapan (skills) selama 

masa perkembangan sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensi, yaitu 

kemampuan  kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Individu memiliki inteligensi 

yang dipergunakan untuk berpikir. Apabila inteligensinya mengalami hambatan 

dalam perkembangan akan mempengaruhi cara kerja kognitifnya. 

Menurut Nevid (2003) salah satu kriteria penting dari retardasi mental 

adalah fungsi intelektual umum dibawah normal, yaitu inteligensi dibawah 70. 

Retardasi mental diklasifikasikan menjadi 3 yaitu retardasi mental ringan 

memiliki IQ antara 70 sampai 50, retardasi mental sedang memiliki IQ antara 50 

sampai 35, dan retardasi mental berat memiliki IQ antara 35 sampai 20. Ketiga 

klasifikasi ini memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga 

penanganannyapun berbeda. Untuk mengetahui karakteristik seseorang harus 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH METODE PRETEND... HAIRANI LUBIS



5 
 

 
 

dilakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen merupakan suatu proses 

pengumpulan informasi mengenai seseorang, yang akan digunakan untuk 

membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan orang tersebut.  

Setelah dilakukan asesmen selanjutnya dapat dirancang intervensi yang tepat 

untuk menanganinya. 

Pada umumnya anak penderita retardasi mental mengalami kesulitan 

dalam memahami dan mengucapkan suku kata. Padahal kemampuan bahasa 

sangatlah penting dalam kehidupan. Melalui bahasa anak dapat mengungkapkan 

apa yang ia inginkan, butuhkan, rasakan, penolakan-penolakan, dan gagasan-

gagasan yang dimiliki. Bahasa merupakan alat untuk berbagi pengalaman, saling 

belajar dari orang lain dan meningkatkan kemampuan intelektual (Santrock, 

2002). 

Adanya hambatan tersebut maka anak dengan retardasi mental 

memerlukan penanganan yang khusus. Mereka membutuhkan pendidikan yang 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dewasa ini banyak 

berkembang lembaga pendidikan untuk anak  berkebutuhan khusus. Mulai dari 

sekolah luar biasa, sekolah khusus, hingga sekolah inklusi. Model pembelajaran 

yang digunakan setiap sekolah juga beragam. 

Berbagai metode digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak 

retardasi mental. Salah satu metode yang banyak digunakan yaitu metode bermain 

karena dengan bermain proses belajar akan menjadi menyenangkan. Anak 

menjadi nyaman dan tidak merasa tertekan selama proses belajar. Menurut Papalia 

dan Feldman (2008) salah satu jenis permainan yang umumnya digunakan untuk 
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melatih kemampuan bahasa adalah permainan imajinatif. Menurut Papalia dan 

Feldman (2008) kemajuan kognitif sepanjang usia anak-anak adalah 

menggunakan simbol. Anak tidak harus berada dalam kondisi kontak 

sensorimotorik dengan objek, orang, atau peristiwa untuk memikirkan hal 

tersebut. Anak dapat membayangkan objek atau orang tersebut memiliki sifat 

yang berbeda dengan sebenarnya (Papalia & Feldman, 2008). 

Metode bermain yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pretend play 

melalui media drama boneka interaktif. Menurut Bergen (2002) pretend play 

melalui media drama boneka interaktif dapat mengembangkan kreativitas anak. 

Melalui pretend play anak meniru perilaku tertentu dan situasi kehidupan atau 

media yang digunakan dalam permainan. Pretend play melibatkan keaktifan dan 

daya khayal anak (Blanco & Ray, 2011). Pembelajaran dengan menggunakan 

metode pretend play ini selain bersifat konkrit juga bersifat atraktif, karena dalam 

melakukan permainan ini akan memotivasi anak sehingga anak tidak akan cepat 

merasa bosan, dapat mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuan anak . 

 Penelitian yang dilakukan Mc Donald dan Sacramone (2009) menyatakan 

bahwa permainan yang melibatkan daya imajinatif anak membuat anak 

memahami informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Pretend play 

memberikan kesempatan yang luas untuk mempraktekkan keterampilan 

interpersonal dan bahasa, serta mengeksplorasi peran sosial dan adat. Hal ini di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gale (dalam Mc Donald & 

Sacramone, 2009) terhadap anak-anak prasekolah dengan menggunakan boneka 
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tangan (puppet) dan boneka binatang, dimana pretend play dapat meningkatkan 

perkembangan kognitif, bahasa dan literasi, matematika, motorik, sosial dan 

emosional. 

Anak dengan retardasi mental mengalami hambatan dalam kemampuan 

imajinasi. Mereka tidak dapat menghadirkan simbol-simbol mental yang 

dibutuhkan dalam pretend play. Oleh karena itu metode pretend play yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu melalui media drama boneka yang dilakukan 

secara interaktif antara pemain drama dan penonton (anak retardasi mental). Anak 

retardasi mental tidak hanya menonton drama, namun mereka juga akan 

dilibatkan selama pertunjukkan, sehingga mereka juga dapat belajar dari orang 

lain dengan meniru perilaku yang ditampilkan oleh aktor drama, hal itu akan lebih 

memudahkan anak retardasi mental untuk meniru bahasa dari aktor drama.  

Semakin meningkatnya anak penderita retardasi mental di Indonesia belum 

disertai dengan peningkatan metode pembelajaran dan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang mereka miliki. Keterbatasan yang 

mereka miliki terutama kemampuan bahasa sangat berperan penting dalam 

perkembangan kognitif mereka selanjutnya, sehingga perlu adanya pengembangan 

metode yang dapat diterapkan oleh semua pihak baik orang tua, guru, ataupun 

praktisi anak berkebutuhan khusus dalam upaya meningkatkan kemampuan 

bahasa anak retardasi mental. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak retardasi mental. Permasalahan yang terjadi pada anak 

retardasi mental menarik minat penulis untuk meneliti pengaruh metode pretend 
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play melalui media drama boneka interaktif untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa pada anak retardasi mental sedang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh metode 

pretend play melalui media drama boneka interaktif terhadap peningkatkan 

kemampuan bahasa pada anak retardasi mental sedang? 

1.3. Signifikansi Penelitian 

Berbagai penelitian dilakukan terkait dengan pengaruh metode pretend 

play pada anak berkebutuhan khusus. Kim Ae-Hwa,dkk (2003) melakukan review 

terhadap 13 intervensi yang terkait dengan efektifitas manipulasi boneka terhadap 

perilaku sosial anak autisme dengan usia antara 3 hingga 5 tahun. Penelitian yang 

dilakukan oleh Villarruel (1990 dalam Kim Ae-Hwa, dkk., 2003) terhadap 32 

orang anak autisme yang mengalami keterlambatan dalam kemampuan bahasa 

(usia 46-72 bulan) dan anak normal sebanyak 32 orang (usia 48-70 bulan). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam kemampuan bahasa 

anak autisme, anak-anak menjadi lebih banyak terlibat dalam percakapan.  

Kallam & Retting (1991, Kim Ae-Hwa, dkk., 2003) melakukan penelitian 

terhadap 16 orang anak usia dini yang mengalami keterlambatan bicara dan 8 

orang anak usia dini yang tidak mengalami keterlambatan bicara. Penelitian ini 

menemukan bahwa bermain dengan menggunakan media boneka dapat 

meningkatkan kemampuan bahasa dan interaksi sosial antara anak yang 

mengalami keterlambatan bicara. Sedangkan pada anak yang sudah dapat 
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berbicara adanya peningkatan daya pikir imajinatif dan kreatifitas dalam 

mengembangkan cerita. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Gilmore (2011) yang 

menyatakan bahwa pretend play sangat dibutuhkan pada masa anak-anak awal. 

Melalui pretend play anak-anak dapat mengorganisasikan dan mengembangkan 

kemampuan inteligensi dan mental mereka. Hal ini dikarenakan ketika anak 

melakukan bermain drama terjadi pengorganisasian dalam pikirannya untuk 

menghadirkan sosok yang akan ia perankan, dan bagaimana memunculkan 

perilaku yang tepat, sehingga akan memicu anak untuk dapat mengungkapkan 

pikiran, ide, dan perasaan orang yang ia perankan. Dengan kata lain, metode 

pretend play efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada masa awal 

anak-anak. 

Yuditya (2009) melakukan intervensi terhadap anak-anak prasekolah 

dengan metode pretend play untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Hasil 

intervensi menunjukkan terdapat peningkatan bahasa anak-anak prasekolah 

setelah dilakukan intervensi berupa pretend play. Anak-anak menjadi lebih aktif 

untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat dan perasaannya.  

Berbagai penelitian diatas mengungkapkan bahwa pretend play dapat 

meningkatkan kemampuan bahasa dan interaksi sosial anak usia dini dan autisme. 

Namun metode ini belum dilakukan untuk mengatasi gangguan bahasa pada anak 

retardasi mental sedang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya anak penderita 

retardasi mental juga mengalami gangguan dan keterlambatan dalam pemerolehan 

bahasa karena adanya keterbatasan kemampuan inteligensinya. Penelitian ini 
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merupakan pengembangan dari metode yang telah dilakukan oleh Kallam dan 

Retting (1991, Kim Ae-Hwa, dkk., 2003) dengan menggunakan media drama 

boneka interaktif dan menerapkannya pada anak retardasi mental sedang. Peran 

peneliti yaitu sebagai evaluator terhadap pengaruh metode pretend play melalui 

media drama boneka interaktif terhadap peningkatan kemampuan bahasa pada 

anak retardasi mental sedang. 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode 

pretend play melalui media drama boneka interaktif terhadap peningkatkan 

kemampuan bahasa pada anak retardasi mental sedang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan 

ilmu psikologi yaitu sebagai media pengembangan teori khususnya dalam 

psikologi pendidikan dan perkembangan. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai media pembelajaran dan informasi 

khususnya mengenai penggunaan metode pretend play untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa pada anak retardasi mental sedang. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Bagi orang tua sebagai media pembelajaran dan referensi untuk 

orang tua atau keluarga yang mempunyai anak penderita retardasi 

mental dengan mengetahui metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa anak retardasi mental, 

diharapkan orang tua dapat menerapkannya. 

b. Bagi guru sebagai sumbangan pengetahuan sehingga diharapkan 

guru dapat membantu orang tua dengan menerapkan metode 

pretend play di sekolah. 
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