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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Retardasi mental merupakan suatu gangguan yang dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu mencakup hereditas, perubahan awal dari perkembangan 

embrio, masalah kehamilan dan perinatal, kondisi medis umum yang diperoleh 

saat masa bayi atau anak-anak, pengaruh lingkungan (Sattler, 2002: 339). 

Berdasarkan DSM IV-TR, anak dengan retardasi mental ringan memiliki IQ 50-55 

hingga 70 dan ditandai dengan adanya gangguan dalam fungsi adaptif. Prevalensi

retardasi mental pada anak-anak dibawah umur 18 tahun di negara maju 

diperkirakan mencapai 0,5-2,5%, sedangkan di negara berkembang berkisar 4,6%. 

Angka kejadian anak dengan retardasi mental berkisar 19 per 1000 kelahiran 

hidup. Banyak penelitian melaporkan angka kejadian retardasi mental lebih 

banyak pada anak laki-laki dibandingkan perempuan (Sularyo & Kadim, 2000). 

Sebagian besar anak dengan retardasi mental ringan bersekolah di sekolah 

luar biasa (SLB) dan sebagian kecil bersekolah di sekolah inklusi. Pada dasarnya 

sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah inklusi memiliki tujuan yang sama yaitu 

untuk memberikan pendidikan, namun di sisi lain sekolah inklusi mampu 

mengoptimalkan perkembangan anak dengan retardasi mental ringan khususnya 

secara sosial. Hal tersebut yang membuat trend perkembangan pendidikan inklusif 

di Indonesia sejak tahun 2004 cenderung meningkat (Sunardi, 2009, dalam 

Sunaryo, 2009). Trend peningkatan tersebut tampak dari data bahwa pada tahun 
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2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek uji coba di 9 propinsi 

yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa abk telah 

bersekolah di sekolah inklusi. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa 

atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Trend perkembangan 

semakin meningkat pada tahun 2007, menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang 

tersebar pada 796 sekolah inklusi, terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 

SLTA (Sunardi, 2009). Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar sekolah 

inklusi di Indonesia paling banyak berada di tingkat SD. Pada tahun 2007, Sunardi 

(2009, dalam Sunaryo, 2009) juga melakukan pendataan jumlah siswa 

berdasarkan kebutuhan khususnya. Pada data tersebut disebutkan jumlah anak 

dengan retardasi mental di SD inklusi sebanyak 2.277 siswa (Sunardi, 2009, 

dalam Sunaryo, 2009). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak dengan 

retardasi mental yang bersekolah di sekolah inklusi cukup banyak.

Dari data jumlah anak dengan retardasi mental tersebut, beberapa diantaranya 

terdapat anak dengan retardasi mental ringan. Anak dengan retardasi mental 

ringan tidak hanya memiliki kelemahan namun juga memiliki beberapa 

kemampuan. Menurut Salmiah (2010), anak dengan retardasi mental ringan pada

rentang usia 6-20 tahun dapat mempelajari pelajaran kelas 6 SD pada akhir usia 

belasan tahun. Anak dengan retardasi mental ringan juga dapat dibimbing ke arah 

pergaulan sosial, dapat diajarkan untuk mengurus diri, serta beberapa kemampuan 

kognitif seperti membaca dan menulis sederhana namun berespon lama 

(Mangunsong, 2009: 133).
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Disamping itu, anak dengan retardasi mental ringan juga memiliki kelemahan 

pada beberapa area antara lain kesulitan berinteraksi dengan anak lain dan 

kelemahan pada area kognitif. Sejak usia pra sekolah, umumnya anak dengan 

retardasi mental ringan tidak tahu bagaimana memulai interaksi dengan orang 

lain. Mereka terkadang menampilkan tingkah laku yang kurang tepat sehingga 

dijauhi oleh teman-temannya. Selain itu mereka juga lemah dalam mengingat, 

menggeneralisasi, bahasa, konseptual, perseptual, dan kreativitas, sehingga perlu 

diberikan tugas yang sederhana, relevan, berurutan, dan dibuat untuk keberhasilan 

mereka (Hanson & Aller, 1992 dalam Mangunsong, 2009). Kelemahan pada area 

kognitif membuat anak dengan retardasi mental ringan rentan mengalami frustasi 

ketika diminta berfungsi secara akademik, sehingga mereka menunjukkan 

keterlambatan pada area literasi (kemampuan membaca) dan matematika

(Mangunsong, 2009). 

Sehubungan dengan kemampuan pada area literasi tersebut, anak dengan 

retardasi mental ringan sering mengalami kesulitan dalam membaca. Pada usia 

sekolah, membaca merupakan salah satu aspek dasar yang penting untuk dikuasai 

agar anak mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurut Kliewer & 

Landis (1999, dalam Scruggs, 2008) membaca merupakan hal terpenting dalam

instruksi terlepas dari kemampuan mereka, karena menciptakan landasan bagi 

kemajuan di masa depan dan hampir semua aspek kehidupan lainnya. Beberapa 

penelitian terbaru menekankan bahwa pengajar harus lebih sukses dalam mengajar

membaca (Brower, Wakeman, Spooner, Ahlgrim-Delzell, & Algozzine, 2006

dalam Scruggs, 2008). Dalam membaca terdapat dua keterampilan yang penting, 
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yaitu keterampilan mekanis dan keterampilan pemahaman. Keterampilan mekanis 

merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai siswa kelas 1 hingga kelas 3 

SD dan keterampilan pemahaman dikuasai oleh siswa kelas 4 hingga 6 SD yang 

tidak berkebutuhan khusus (Kemendikbud, 2012). 

Keterampilan mekanis dalam membaca mencakup pengenalan bentuk huruf;

pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frase, pola klausa, 

kalimat, dan lain-lain); pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis); dan kecepatan membaca bertaraf

lambat (Kemendikbud, 2012). Keterampilan pemahaman dalam membaca 

mencakup memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, retorikal);

memahami signifikansi atau makna; evaluasi atau penilaian (isi, bentuk); dan 

kecepatan membaca fleksibel (Kemendikbud, 2012).

Merujuk pada kondisi siswa dengan retardasi mental ringan maka target 

penguasaan membaca khususnya keterampilan mekanis dan keterampilan 

pemahaman tidak dapat disetarakan dengan siswa regular lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan anak dengan retardasi mental ringan memiliki kesulitan yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yang ada pada anak dengan retardasi mental ringan adalah adanya defisit 

pada area utama khususnya area kognitif (Mangunsong, 2009: 135). Defisit pada 

area kognitif tersebut membuat anak dengan retardasi mental ringan kesulitan 

dalam membaca dikarenakan komponen kognitif yang penting untuk proses 

membaca adalah memori jangka pendek (short term memory) dan kecepatan 

memproses informasi (processing speed) (Konold, Juel, dan McKinnon, 1999 
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dalam Kumara, 2014). Dengan demikian anak dengan retardasi mental ringan 

akan mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan dasar mekanis 

meskipun usia mereka setara dengan siswa kelas 4 hingga 6 SD yang tidak 

berkebutuhan khusus. 

Faktor berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua 

faktor yang berada di luar diri anak, misalnya faktor keluarga, pendidik, maupun 

metode pengajaran di sekolah. Anak dengan retardasi mental ringan, memiliki 

perkembangan kecerdasan (intelektual) yang kurang dan mengalami kesulitan 

dalam proses belajar serta adaptasi sosial. Dalam hal ini keluarga sebagai elemen

utama yang memiliki fungsi penting terhadap pertumbuhan anak, dituntut untuk 

memiliki sensitifitas interpersonal yang besar (Kliegman Arvin, Behrman, 2000

dalam Munir, 2014). Orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam 

peningkatan kemampuan membaca anak sehingga pembelajaran di rumah dan di 

sekolah dapat dilakukan secara berkesinambungan. Semakin dini orangtua turut 

serta dalam pengajaran di rumah maka semakin besar keberhasilan anak dengan 

retardasi mental ringan pada proses pembelajaran (Mangunsong, 2009).

Faktor eksternal berikutnya terkait dengan metode pengajaran membaca 

disekolah. Menurut Browder et al (2006 dalam Scruggs, 2008) instruksi membaca 

tidak dianggap sama pentingnya dengan area instruksi lainnya seperti 

keterampilan vokasional, fungsional, dan sosial. Pendidik berasumsi bahwa anak 

dengan retardasi mental ringan tidak memiliki kemampuan untuk belajar 

bagaimana membaca. Oleh karena itu guru pun fokus untuk mengoptimalkan area 

lain dan tanpa disadari kurangnya metode pengajaran berdampak pada 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS Penerapan Metode Sight Word ... Reni Astasari 



6

kemampuan membaca anak dengan retardasi mental ringan (Browder et al., 2006 

dalam Scruggs, 2008). 

Kurangnya metode pengajaran membaca juga terjadi di beberapa sekolah 

inklusi di Surabaya. Beberapa sekolah tersebut memiliki siswa dengan retardasi 

mental ringan yang kesulitan membaca dengan rata-rata hambatan dalam 

mengingat huruf, kesulitan menentukan huruf vokal dan konsonan, serta 

kekeliruan dalam mengidentifikasikan huruf. Peneliti melakukan observasi dan 

wawancara di sebuah sekolah inklusi di Surabaya. Peneliti menemukan 2 orang 

siswa yang mengalami retardasi mental ringan. Permasalahan yang dialami kedua 

siswa tersebut adalah kesulitan membaca. Mereka masih mengeja dalam 

membaca, dan terkadang ejaan tersebut tidak sesuai dengan suku kata yang 

dibacanya. Penulis mengamati bahwa pengajaran yang diberikan guru masih 

menggunakan teknik mengeja, memberikan kode pada beberapa huruf untuk

membantu mengingat, dan juga menggunakan papan kata dalam mengajar 

membaca siswa retardasi mental ringan. Metode tersebut tampaknya kurang 

efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan retardasi mental ringan saat 

membaca. Disamping itu, keterbatasan media serta metode pengajaran yang 

digunakan membuat siswa kurang mampu mempertahankan atensi dan mudah 

merasa jenuh. Dengan kondisi tersebut peneliti berpendapat bahwa perlu adanya 

metode pengajaran membaca yang sesuai untuk anak dengan retardasi mental 

ringan. 

Beberapa penelitian tentang metode membaca bagi anak dengan retardasi 

mental ringan yang efektif antara lain adalah phonic dan sight word. Katims 
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(2000, dalam Scruggs, 2008) mengatakan bahwa metode membaca telah 

dipandang dalam berbagai cara yang berbeda untuk anak dengan retardasi mental

ringan. Penelitian yang dilakukan oleh Nietupski, Williams dan York (1979, 

dalam Scruggs, 2008) menunjukkan bahwa metode phonics dapat digunakan 

untuk mengajarkan membaca pada anak dengan retardasi mental ringan. Dalam 

penelitian tersebut Nietupski, Williams dan York (1979, dalam Scruggs, 2008) 

fokus untuk mengajarkan metode phonics melalui aktivitas yang menyenangkan. 

Penelitian tersebut membuat lima dari enam anak dengan retardasi mental ringan

sukses dalam mengikuti aktivitas pembelajaran, namun di sisi lain strategi ini 

kurang efektif dalam memberikan instruksi karena masih kurang eksplisit dalam 

memberikan instruksi (Allor dkk, 2010).

Metode berikutnya adalah sight word. Sight word merupakan metode seluruh 

kata dimana anak belajar untuk secara otomatis mengenali kata dengan frekuensi 

tinggi tanpa decoding (Polloway, Patton & Serna, 2008 dalam Scruggs, 2008). 

Menurut Mc Elheran (2010) sight word adalah sekelompok kata-kata yang sering 

digunakan dalam teks yang harus diketahui secara otomatis oleh pembaca agar 

lebih lancar. Sight word merupakan daftar kata-kata yang (a) dikenali tanpa 

mediasi atau analisis fonetik (Browder & Laili, 1991 dalam Meadan dkk, 2008); 

(b) dapat dibaca dari memori; dan (c) tidak hanya mencakup kata-kata frekuensi 

tinggi tetapi segala bentuk kata yang dapat “dibaca dari memori” (Ehri, dalam 

Meadan dkk, 2008). Pada tahun 2006 Browder dan beberapa koleganya 

melakukan pengujian dari penelitian sebelumnya. Dari hasil pengujian tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa penerapan metode sight word tetap efektif serta 
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memiliki kualitas yang sama meskipun dilakukan pada anak dengan retardasi 

mental yang lain (Allor dkk, 2010). Dalam mengajarkan sight word terdapat 

beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan flashcard, picture-based, 

technology-based, dan game based (Blackwell & Laman, 2013). Menurut Barudin 

dan Hourcade (1990, dalam Scruggs, 2008) terdapat tiga strategi instruksional 

yang dapat digunakan untuk mengajarkan sight word pada anak dengan retardasi 

mental, yaitu menggunakan flashcard, tactile-kinesthetic dan fading pictorial.

Strategi instruksional flashcard merupakan strategi yang memperlihatkan 

kartu dengan cepat pada siswa; dan anak harus secara langsung membaca kata 

pada kartu tersebut. Pada strategi ini dibutuhkan banyak pengulangan serta 

drilling agar hasil yang diperoleh efektif (Casey, S.D. 2008 dalam Blackwell & 

Laman, 2013). Strategi tactile kinesthetic merupakan strategi yang 

menggabungkan antara gerak dan rabaan dalam proses belajar membaca. Dalam 

hal anak diminta untuk melakukan tracing pada kertas yang diberikan pasir sambil 

mengatakan kata (Scruggs, 2008). Strategi fading pictorial hampir sama dengan 

strategi flashcard namun pada fading pictorial menggabungkan antara kata 

dengan gambar dan secara perlahan gambar akan dihilangkan. Penggunaan 

strategi fading pictorial, prompt gambar digunakan untuk meningkatkan perhatian 

siswa dan dianggap sebagai langkah penting untuk pengajaran membaca pada 

individu dengan retardasi mental (Alant, Lloyd, & Van der Bijl, 2006). Disamping 

itu penggunaan strategi fading pictorial dapat meningkatkan kemampuan 

membaca lebih cepat (Ehri, 1995).
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Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategi fading 

pictorial lebih efektif dalam menerapkan metode sight word. Strategi fading 

pictorial telah digunakan dalam serangkaian studi pada anak dengan retardasi 

mental ringan dan terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan strategi lainnya 

(Conners, 1992 dalam LaDelfa, 2009). Pada dasarnya dalam penelitian ini juga 

akan digunakan media flashcard, namun strategi instruksional yang digunakan 

adalah fading pictorial sehingga tidak menggunakan konsep drilling. Pemilihan 

media flashcard karena dinilai lebih fleksibel jika digunakan pada setting rumah 

maupun sekolah. Penggunaan media flashcard juga dapat diterapkan oleh 

orangtua ketika di rumah karena lebih sederhana (setelah melalui proses pelatihan 

instruksi).

Keunggulan dari strategi fading pictorial yaitu mampu menunjang 

kelemahan yang ada pada anak dengan retardasi mental ringan terkait (short term 

memory) dan kecepatan memproses informasi (processing speed) (Konold, Juel, 

dan McKinnon, 1999 dalam Kumara, 2014). Strategi fading pictorial tidak hanya 

melatih anak dengan konsep drilling namun dengan memberikan prinsip memudar 

sehingga dapat melatih memori anak dengan retardasi mental karena prompt 

gambar yang diberikan pada akhirnya akan dihilangkan. Fading pictorial juga 

dapat melatih anak dengan retardasi mental agar secara cepat mampu beralih 

dalam memproses informasi dari kata dengan prompt gambar hingga akhirnya 

tanpa prompt gambar. Di sisi lain, fading pictorial juga merupakan strategi yang 

paling efektif dan paling memotivasi untuk anak dengan retardasi mental ringan

(Alant, Lloyd, & Van der Bijl, 2006; Didden, Graff, Nelemans, Lancioni, & Vooren, 
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2006 dalam LaDelfa, 2009). Penggunaan strategi fading pictorial juga sesuai dengan 

karakteristik anak dengan retardasi mental ringan yang membutuhkan pengajaran 

menggunakan bantuan secara visual.

Strategi fading pictorial juga relevan dalam mengajarkan sight word pada 

anak dengan retardasi mental ringan untuk membantu memunculkan respon 

karena stimulus bantuan (prompt) yang diberikan akan dihilangkan secara 

perlahan hingga muncul respon yang benar (Cooper 1987, dalam Macduff dkk, 

2014). Dengan demikian metode sight word dengan strategi fading pictorial dapat 

membuat anak dengan retardasi mental ringan mempertahankan atensi serta 

meningkatkan motivasi dalam proses belajar membaca (Ladelfa, 2009).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka peneliti menarik simpulan 

bahwa anak dengan retardasi mental ringan memerlukan metode pengajaran 

dalam membaca untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka. Sesuai 

dengan penelitian sebelumnya, metode sight word dengan strategi fading pictorial 

dipandang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak dengan 

retardasi mental ringan. Metode sight word diberikan dengan strategi instruksional 

fading pictorial agar anak dengan retardasi mental ringan dapat mempertahankan 

atensi serta motivasi ketika diberikan prompt visual. Prompt visual tersebut 

perlahan akan dihilangkan sehingga anak dengan retardasi mental ringan mampu 

menunjukkan peningkatan kemampuan membaca. Dengan demikian, pada 

penelitian ini peneliti akan memberikan intervensi menggunakan metode sight 

word dengan strategi fading pictorial pada subyek dengan retardasi mental ringan 

yang mengalami kesulitan membaca.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS Penerapan Metode Sight Word ... Reni Astasari 



11

1.2. Rumusan Masalah

Apakah intervensi menggunakan metode sight word dengan strategi fading 

pictorial dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak dengan retardasi 

mental ringan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan 

kemampuan membaca pada anak dengan retardasi mental ringan setelah 

mendapatkan intervensi menggunakan metode sight word dengan strategi fading

pictorial.

1.4. Signifikansi Penelitian

Beberapa penelitian terkait metode sight word pernah dilakukan untuk 

mengajarkan membaca pada anak berkebutuhan khusus salah satunya retardasi 

mental adalah pada penelitian La Delfa (2009) digunakan tiga strategi yaitu 

dengan petunjuk gambar, fading pictorial, dan hanya kata dalam mengajarkan 

sight word. Penelitian tersebut dilakukan pada seorang anak dengan retardasi 

mental sedang, berusia 9 tahun. Dalam setiap minggunya selama tiga bulan, 

peneliti mengajarkan 10 kata yang tidak dikenalinya dengan memberikan stimulus 

gambar dan menghilangkan stimulus gambar pada akhir percobaan. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca pada subyek.

Penelitian oleh Dorry dan Zeaman (1973, 1975 dalam Browder dan Laili, 

1991) menggunakan fading pictorial untuk mengajarkan sight word pada anak 

dengan retardasi mental sedang. Pada penelitian tersebut membandingkan antara 

penggunaan stimulus fading dengan penggunaan ‘hanya kata-kata saja’ sebagai 
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kelompok kontrol. Penelitian Dorry dan Zeaman membandingkan penggunaan 

efektivitas dari teknik fading dengan membandingkan prosedur “fade picture 

out”, “fade picture in”, dan “double fade” (fade picture out dan fade picture in)

melalui media flashcard yang memuat gambar dan kata. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kondisi fade picture out dan double fade sama-sama efektif 

dan lebih unggul dalam peningkatan rata-rata perolehan sight word. Penelitian

berikutnya dilakukan oleh Luiselli dan Donellon (1980) yang menggunakan visual

dan verbal fading pictorial dalam mengajarkan warna pada seorang anak dengan 

autis yang berumur 8 tahun. Pada penelitiannya Luiselli dan Donellon (1980) 

menggunakan 9 sesi untuk mengajarkan 6 warna. Pada penelitian ini yang 

dihilangkan adalah kata sehingga pada akhirnya anak dapat mengenali warna 

tanpa bantuan kata. Hasil akhir pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan respon benar anak dalam 

mengenali warna.

Dari beberapa penelitian tersebut, maka penelitian ini dapat dikatakan 

penelitian replikasi. Beberapa hal yang membedakan dengan penelitian ini hanya 

terletak pada karakteristik subyek, jumlah subyek dan desain penelitian. Pada 

penelitian ini subyek yang akan diberikan intervensi adalah anak dengan retardasi 

mental ringan. Jumlah subyek dalam penelitian ini lebih dari satu (2 anak dengan 

retardasi mental ringan), dan pada penelitian ini menggunakan desain penelitian 

multiple baseline pada individu yang berbeda. 

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, hingga saat ini 

belum ada jurnal penelitian di Indonesia yang mencoba mengkaji penerapan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS Penerapan Metode Sight Word ... Reni Astasari 



13

metode sight word dengan strategi fading pictorial. Disamping itu penggunaan 

metode sight word dengan strategi fading pictorial belum menjadi metode yang 

diterapkan untuk mengajarkan membaca pada sekolah inklusi di Surabaya,

sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

kekayaan strategi pembelajaran khusus yang dapat diterapkan oleh guru 

pendamping siswa dengan retardasi mental ringan. Pada penelitian ini 

karakteristik subyek yang terlihat saat proses observasi seperti kebosanan dan 

perubahan kemauan subyek dalam membaca juga dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam merancang intervensi.

Adapun strategi instruksional yang digunakan oleh peneliti dalam

menerapkan metode sight words adalah dengan menggunakan strategi fading 

pictorial. Alasan peneliti menggunakan strategi tersebut dalam penerapan metode 

sight words karena strategi fading pictorial terbukti lebih efektif jika 

dibandingkan strategi lainnya. 
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1.5. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian psikologi, 

khususnya dalam penanganan terhadap anak dengan retardasi mental ringan agar 

dapat meningkatkan kemampuan membaca kosakata. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai kajian psikologi pendidikan dan perkembangan, terutama bagi 

peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa di waktu yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Bagi siswa diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan dalam membaca, 

sehingga dengan adanya penelitian ini maka anak dapat belajar dengan 

menggunakan metode yang lebih menarik. Bagi guru diharapkan dapat 

memberikan kemudahan dan menambah keterampilan dalam mengajarkan 

membaca pada anak dengan retardasi mental ringan yang belum mampu 

membaca.
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