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Abstrak : Kemampuan berbicara dan berbahasa merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki anak
sebagai modal untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Intervensi diberikan bagi mereka yang
mengalami hambatan dalam perkembangan termasuk perkembangan bicara bahasa pada anak down
syndrome. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan program intervensi yang sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan anak down syndrome. Penelitian ini untuk mengetahui perkembangan bicara pada anak down
syndrome serta upaya yang telah dilakukan untuk membantu mengembangkan kemampuan berbicara mereka.
Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential exploratory, yakni
sebuah desain penelitian yang menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara bertahap. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan berbicara anak masih terbatas pada pengucapan satu kata tanpa
adanya penangangan khusus. Program intervensi yang dirancang terdiri dari aspek pemahaman kosakata,
sintaksis dan sematis yang disusun berdasarkan perkembangan anak. Hasil dari pelaksanaan program ini
menunjukan peningkatan bicara anak pada beberapa kata. Program ini dapat dilaksanakan dalam proses
belajar mengajar di kelas. Perhatian yang lebih pada anak dapat membantu anak down syndrome
meningkatkan kemampuan berbicaranya.
Kata Kunci : program intervensi, kecakapan berbicara, down syndrome, mixed methods
Abstract : Speech and language ability is an initial ability to be owned subsidiaries as capital to be able to
interact and communicate. Intervention is given to those who experience barriers to development including
speech development of language in children with down syndrome. This research aims to formulate
intervention programs in accordance with the development and needs of children with down syndrome. This
research to determine the speech development in children with down syndrome and the efforts that have been
undertaken to help develop their speaking skills. This research used mixed methods with sequential
exploratory design, which is a design research that combines qualitative and quantitative research gradually.
Results from this research showed that children’s ability to speak is still limited to the pronunciation of the
word without any special handling. The program consists of interventions designed aspects of understanding
of the vocabulary, syntax and schematically drawn based on the child's development. The results of the
implementation of this program showed improvement in the children at speaking a few words. This program
can be implemented in teaching and learning in the classroom. More attention in children can help children
with Down syndrome improve speaking ability.
Keywords : intervention program, speech capability, down syndrome, mixed methods

PENDAHULUAN
Setiap orang berhak memperoleh pendidikan
tidak terkecuali bagi anak-anak yang memiliki kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial.
Salah satunya sekolah yang memberikan pendidikan
bagi anak-anak dengan hambatan kecerdasan atau
masyarakat mengenalnya dengan sekolah luar biasa.
Pembelajaran di sekolah yang cenderung menekankan
pada kemampuan anak dalam pencapaian di bidang
akademik seolah mengesampingkan kebutuhan anak
sebagai makhluk sosial yang memerlukan bimbingan
lebih agar bisa terjun ke masyarakat, berinteraksi dan
berkomunikasi dengan mereka. Selain itu pergaulan
anak di sekolah juga menggambarkan bagaimana dia
mengalami kesulitan dalam proses interaksi dan
komunikasi secara verbal bersama teman-temannya.
Anak cenderung menggunakan bahasa tubuh untuk
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memberitahu keinginannya dan proses percakapan
minim terjadi diantara mereka.
Salah satu anak berkebutuhan khusus yang
mengalami kesulitan dalam interaksi dan komunikasi
adalah anak tunagrahita. Klasifikasi anak tunagrahita
salah satunya adalah anak-anak down syndrome, yakni
“suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik
dan mental yang diakibatkan adanya abnormalitas
perkembangan kromosom.” (Clinic, 2012). Akibat
kondisi fisik serta kemampuan kognitifnya, anak down
syndrome mengalami banyak hambatan dalam
perkembangannya, salah satunya hambatan dalam
kemampuan berbicara dan berbahasa disamping
hambatan dalam kemampuan secara akademik.
Kemampuan
berbicara
dan
berbahasa
merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki anak
sebagai modal untuk dapat berinteraksi dan
berkomunikasi.
Keterlambatan
berbicara
sering
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dikaitkan dengan gangguan perkembangan, gangguan
perilaku, gangguan motorik oral dan gangguan fungsi
lainnya, bila berbagai gangguan yang terjadi hampir
bersamaan tersebut tidak disikapi dengan baik, maka
akan mengganggu tumbuh dan kembangnya anak di
masa depan (Judarwanto, 2009). Hampir seluruh anak
down syndrome mengalami gangguan perkembangan
yang berkaitan dengan keterlambatan bicara. Anak
down syndrome cenderung akan berbicara melalui
perilakunya dan bersikap sesuai keinginannya sehingga
teman-teman atau orang yang berada didekatnya
mengalami kesulitan untuk memahami apa yang anak
inginkan.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, di sebuah
sekolah terdapat seorang anak down syndrome dengan
kondisi berbicara yang masih terlambat, untuk itu
diperlukan sebuah program khusus untuk membantu
anak dalam memperbaiki kondisi berbicara dan
berbahasanya. Program ini berupa program intervensi,
sebuah program yang dirancang untuk memberikan
stimulasi pada anak berdasarkan kondisi anak down
syndrome dalam perkembangan berbicara dan
berbahasa. Tujuannya untuk memberikan stimulasi dan
membantu memperbaiki kemampuan berbicara dan
berbahasa anak down syndrome agar anak dapat
berkomunikasi verbal dengan baik serta dapat aktif
secara sosial, misalnya pada teman sebayanya.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kombinasi (mixed methods). Proses
pengumpulan data melalui dua tahap secara berurutan
maka penelitian ini menggunakan desain sequential
exploratory.

guru di kelas terhadap anak down syndrome,
kemampuan sosial anak di sekolah serta untuk
mengetahui efektivitas penerapan program intervensi
kecakapan berbicara
Uji Validitas
Draft instrumen yang telah dibuat dapat
diterapkan di lapangan apabila instrumen tersebut telah
melewati uji validitas terlebih dahulu. Suatu alat
pengukuran dikatakan valid (shahih) apabila alat itu
mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu
(Nasution,
2009).
Menguji validitas
dengan
menggunakan pendapat dari ahli (judgment experts).
Penilaian
ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran rasional program intervensi yang telah
disusun itu akan efektif atau tidak jika diterapkan di
lapangan.
Analisis Data
Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan
cara
mengumpulkan,
memilah-milah
dan
mengklasifikasikan hasil catatan lapangan yang
kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan,
kebutuhan serta hambatan yang dialami oleh subjek
penelitian sebelum merumuskan program intervensi.
Proses penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif, maka data hasil penelitian yang diperoleh,
diolah dan dianalisis ke dalam statistik deskriptif
dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang
hasil intervensi. Penyajian datanya dijabarkan dalam
bentuk grafik atau diagram, dengan menggunakan
analisis grafik ini diharapkan dapat melihat gambaran
secara jelas bagaimana pelaksanaan program intervensi
yang telah dibuat.

HASIL PENELITIAN
Partisipan dan Tempat Penelitian
Pada penelitian ini yang menjadi subjek dalam
penelitian adalah seorang anak down syndrome yang
memiliki hambatan dalam berbicara. Penelitian ini juga
melibatkan guru dan orang tua siswa dalam proses
pengumpulan data yang diperlukan. Penelitian ini
dilaksanakan di sebuah sekolah luar biasa di kota
Bandung.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data kualitatif menggunakan
teknik observasi dan wawancara. Sedangkan teknik
pengumplan data kuantitatif berupa tes. Bentuk tes
yang digunakan adalah tes unjuk kerja. Tes ini dilakuan
untuk mengetahui pengaruh dan perkembangan dari
intervensi yang diberikan.
Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
berupa pedoman wawancara yang diberikan kepada
guru dan orang tua yang bertujuan untuk mengetahui
perkembangan bahasa dan bicara anak serta pedoman
observasi yang bertujuan untuk mengetahui perlakuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
merumuskan program intervensi kecakapan berbicara
pada anak down syndrome. Perumusan program ini
didasarkan pada kondisi berbicara anak serta peranan
orang tua dan guru dalam membantu anak
mengembangkan kemampuan berbicaranya. Data
tentang kondisi anak diperoleh melalui observasi,
sementara data mengenai upaya yang telah dilakukan
oleh orang tua dan guru diperoleh melalui proses
wawancara. Berikut pemaparan hasil pelaksanaan
program intervensi:
Kondisi anak down syndrome dalam kemampuan
berbicara
Berdasarkan hasil observasi, AY masih
mengalami keterbatasan dalam berbicara. AY hanya
mampu berkomunikasi verbal dengan kalimat satu kata,
itupun terkadang hanya terdengar suku kata terakhir
dalam kalimat yang diucapkannya. Maksud dari
kalimat satu kata adalah AY hanya mampu
mengucapkan satu kata yang menunjukkan banyak
makna, seperti saat anak mengucapkan kata “tas”, itu
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dapat berarti jika bekal yang dibawanya ada di dalam
tas atau jika tas miliknya tidak ada di kursi.
Seperti yang dipaparkan oleh Seotjiningsih,
kalimat satu kata (pralingual) yang anak ucapkan tidak
bisa dipandang penyebutan objek murni, tetapi
mempunyai isi psikologis yang bersifat intelektual,
emosional dan sekaligus volisional, yaitu anak
menunjukan mau atau tidak mau.
Sesuai
dengan
perkembanganya,
AY
memerlukan
bimbingan
dan
latihan
dalam
mengucapkan kata sebagai langkah awal dalam
mengembangkan kemampuan berbicaranya sebelum
membentuk kalimat yang lebih luas, seperti yang
diungkapkan oleh Seotjiningsih bahwa perkembangan
bicara anak dimulai dari mendekut (cooing) dalam
bentuk suara, kemudian meraban (mengoceh),
selanjutnya kalimat satu kata (pralingual), kalimat dua
kata (Lingual awal), dan seterusnya.
Kemamapuan
berbicara
dimulai
dari
pengucapan kata dan pemahaman kata. Ada dua puluh
kata yang telah disiapkan yang terdiri dari 13 kata
benda, dua kata kerja dan lima kata perintah yang biasa
dilihat maupun dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.
Data yang diperoleh pada setiap pertemuannya
dianalisis melalui statistik desriptif yang hasilnya
disajikan melalui grafik. Berikut ini adalah hasil
penelitian mengenai pelaksanaan program yang dapat
dilihat melalui grafik :
Grafik
Hasil
Penilaian
Aspek
Pemahaman
Kosakata : Pengucapan
Kata dan Pemahaman
Kata
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Berdasarkan grafik di atas dapat kita simpulkan
bahwa kemampuan anak dalam memahami kata lebih
baik dibandingkan dengan kemampuan anak dalam
mengucapkan kata (ekspresif) secara verbal.
Berdasarkan keseluruhan data yang telah
dideskripsikan di atas, dapat kita lihat tentang
perkembangan yang terjadi meski ada perbedaan hasil
pada setiap pertemuannya, namun kita juga dapat
melihat jika terjadi peningkatan kemamapuan
pengucapan kosakata dari sesi hingga terakhir.
Dari dua puluh kata yang disiapkan, kata ‘bola’
dan ‘tas’ menjadi kata yang paling cepat dikuasai oleh
subjek. Kata ‘tas’ menjadi mudah dipahami dan
diucapkan anak karena hanya terdiri dari satu suku
kata, sedangkan kata ‘bola’ lebih cepat dikuasai oleh

anak karena ia menyukai benda berbentuk bundar
tersebut.
Proses pembelajaran yang diberikan guru saat ini
terhadap anak down syndrome dalam mengajar
bicara
Di sekolah, guru mengajarkan anak dengan
pengucapan vokal a,i,u,e,o untuk melatihnya dalam
berbicara. Di dalam kelas terkadang AY bertanya
sambil menunjuk, namun terkadang diabaikan oleh
gurunya karena guru tidak mengerti apa yang
dibicarakan oleh anak. Hal ini seolah tidak memberikan
kesempatan berbicara pada anak. Hurlock menjelaskan
bahwa salah satu hal penting dalam belajar berbicara
adalah "kesempatan untuk berpraktek. Jika karena
alasan apapun kesempatan berbicara dihilangkan, jika
mereka tidak dapat membuat orang lain mengerti,
mereka akan putus asa dan marah. Ini seringkali
melemahkan motivasi mereka untuk belajar.”
Pengasuhan orang tua dirumah yang berkaitan
langsung dengan proses berbicara anak down
syndrome
Berdasarkan pemaparan orang tua, tidak ada
cara khusus yang dilakukan oleh orang tua di rumah
untuk membantu anak dalam mengembangkan
kemampuannya dalam berbicara. Selama ini anak
selalu diajak berbicara seperti biasa, hanya saja dengan
intonasi dan artikulasi yang jelas. Pada saat kita
mengajak berbicarapun anak akan melakukan kontak
mata meski hanya sebentar, setelah itu perhatiannya
akan mudah teralihkan dengan lainnya.
Dari pemaparan yang orang tua berikan, anak
tertarik pada animasi namun orang tua tidak
memberikan perhatian yang lebih untuk mendampingi
anak dalam menonton dan memberikan pengarahan
dalam
mengembangkan
kemampuannya
dalam
berbicara, padahal dalam sebuah artikel dari Eka News,
dengan judul artikel Anak Terlambat Bicara,
Normalkah? Yang ditulis oleh (Nurima, 2010, hal. 1)
menyebutkan bahwa “... terapis dapat menggunakan
gambar, buku, obyek tertentu, atau kejadian di sekitar
anak pada saat aktivitas berlangsung, untuk
menstimulasi perkembangan bahasa....”
Rancangan Pengembangan Program Intervensi
Kecakapan Berbicara
Intervensi merupakan campur tangan yang
dilakukan untuk memperbaiki atau memberi stimulasi
dalam perkembangan anak. Intervensi kecakapan
berbicara
ini diperlukan
untuk AY karena
kemampuannya dalam berbicara masih mengalami
kesulitan. Salah satu yang dapat dilakukan melalui
kegiatan intervensi bahasa menggunakan media
gambar. Penggunaan media gambar dipilih karena AY
cukup tertarik pada gambar serta animasi. Gambar yang
digunakan adalah gambar yang berhubungan dengan
kegiatan anak dikelas yang pengucapanya dua suku
kata,seperti meja dan buku karena AY masih cukup
kesulitan jika mengucapkan kata yang lebih dari dua
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suku kata. namun program ini juga dirancang untuk
mengembangkan kemampuan berbicara AY hingga
pembentukan kalimat.

3.

DISKUSI
Setelah program dilaksanakan, hasil yang
diperoleh menunjukan jika adanya perubahan dalam
kemampuan pengucapan kata berdasarkan kata benda
yang ada dalam program intervensi. Hal ini ditunjukan
dengan meningkatnya hasil persentase pada setiap
pertemuan. Selain itu juga ada beberapa kata yang
dapat diucapkan oleh subjek dengan lebih baik seperti
kata “tas” dan “bola (bowa)” tanpa adanya bantuan dari
orang lain. Kata “bola” menjadi mudah diucapkan
karena anak menyukai benda tersebut, selain kata
“bola” juga ada “mobil (m-bi)” yang cukup sering
diucapkannya. Hal ini berarti intervensi memang
diperlukan agar kemampuan berbicara anak mengalami
perkembangan, sejalan dengan tunjuan intervensi yakni
meningkatkan dan mengoptimalkan perkembangan
anak yang mengalami hambatan (Nawawi).
Sedangkan dalam aspek pemahaman anak
mengenai benda yang ada pada kartu gambar
menunjukan jika kemampuan anak dalam bahasa
reseptif lebih baik dibandingkan kemampuannya dalam
bahasa ekspresif. Hal ini ditunjukan dengan skor pada
pemahaman kata yang lebih besar dan stabil
dibandingkan dengan skor pada pengucapan kata.
Selain itu, hasil dari penerapan di lapangan
menggambarkan jika penggunaan media gambar tidak
dapat dijadikan sebagai satu-satunya media yang
digunakan dalam pemberian intervensi. Dengan
demikian, program ini dapat diterapkan oleh guru
ditengah jam belajar mengajar di sekolah dengan atau
tanpa melibatkan siswa lainnya, namun guru harus
lebih memperhatikan penggunaan media sebagai alat
bantu agar tidak ada kejenuhan saat pemberian
intervensi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil
beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1.
Kondisi perkembangan bicara anak menunjukan
kemampuan bicara pada tahap satu kata sebagai
satu kalimat. Seperti kata tas yang meiliki
banyak makna misalnya bekalnya di tas atau
tasnya tidak ada di kursi. Kalimat satu kata yang
diucapkan anak tidaklah utuh sebagai satu kata
melainkan hanya suku kata yang terucap namun
anak sudah mampu mengikuti perintah
sederhana. Secara keseluruhan kemampuan
reseptif AY lebih baik daripada kemampuan
ekspresifnya.
2.
Pembelajaran yang diberikan guru di kelas
sudah membantu anak dalam mengembangkan
kemampuan
berbicaranya
namun
belum
maksimal.

4.

5.

Orang tua selaku orang terdekat dengan anak
kurang mengupayakan secara maksimal untuk
mengembangkan kemampuan berbicara anak,
selama ini orang tua hanya mengajak anak
berbicara seperti biasa tanpa bimbingan khusus.
Program yang dirumuskan disesuaikan dengan
perkembagan anak. Program yang disusun
berdasarkan dengan tahapan perkembangan
berbicara anak, dimulai dari pengucapan dan
pemahaman kata.
Program yang dilaksanakan dilapangan adalah
program pemahaman kosakata, kata yang dipilih
adalah kata benda yang dapat ditemui di
lingkungan kelas. Dari hasil keterlakasanaan
program tersebut terlihat adanya peningkatan
pengucapan beberapa kata seperti kata tas dan
bola, meski untuk kata-kata yang lain tidak
meningkat secara pesat.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, ada beberapa hal yang perlu penulis
sarankan kepada berbagai pihak sebagai tindak lanjut
dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1.
Guru
Pengadaan media dan perhatian khusus kepada
anak
diperlukan
dalam
membantu
mengembangkan kemampuan berbicaranya.
Oleh karena itu penulis sarankan agar guru
mencoba membuat target yang mampu dicapai
siswa seuai dengan kemmpuannya dalam
berbicara, selalu memberikan perhatian dan
kesempatan pada anak tidak perlu lama, namun
memberikan perhatian yang cukup. Penggunaan
media
dalam
programintervensi
dapat
disesuaikan oleh guru melihat kondisi siswa.
2.
Orang Tua
Melihat perkembangan anak yang terlambat,
sebaiknya orang tua memberikan penanganan
dan perhatian khusus pada anak, misalnya
dengan diikutkan terapi berbicara. Pemberian
dan penanganan terapi yang tepat dapat
membantu dalam perkembangan berbicaranya.
3.
Penelitian selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk
melaksanakan kembali penelitian berdasarkan
pokok penelitian yang sama diharapkan adanya
inovasi dalam mengembangkan
program
sehingga
dapat
lebih
membantu
mengembangkan kemampuan berbicara anak
down syndrome. Selain itu, jika memungkinkan
jumlah subjek penelitian bisa ditambah.
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