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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi telah menjadi bagian penting bagi manusia karena 

dapat menghubungkan satu individu dengan induvidu lain. Manusia 

menyampaikan apa keinginan dan tujuannya agar dapar memenuhi 

kebutuhannya. Pada proses komunikasi terjadi saling bertukar informasi, 

pendapat atau perasaan seseorang dengan orang lain. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) memaparkan jika komunikasi merupakan 

penerimaan atau pengiriman pesan atau berita antar dua bahwa 

banyaknya informasi yang diterima adalah akibat terjadinya proses 

perkembangan komunikasi yang baik. Gorden (Mulyana, 2005) 

menyatakan beberapa fungsi komunikasi, yaitu sebagai alat komunikasi 

sosial, sebagai media penyampaian dan penyalur perasaan atau emosi, 

serta sebagai alat yang berguna untuk menciptakan dan membangun 

hubungan.  

Komunikasi dikatakan baik apabila komunikasi itu efektif. 

Dengan komunikasi yang efektif diharapkan pesan yang disampaikan 

dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Salah satu indikator 

keefektifan komunikasi adalah apabila memenuhi sejumlah syarat 

tertentu, dimana salah satunya adalah komunikasi yang mampu 

menimbulkan kesenangan diantara pihak yang terlibat di dalamnya 

(Ramadanty, 2014). Hal ini berarti apabila proses komunikasi ingin 

berjalan dengan baik, maka pengirim pesan harus mengolah dan 

menyampaikan pesan dalam bahasa dan cara-cara yang sesuai dengan 

tingkat pengetahuan, pengalaman, latar belakang budaya dari penerima 

pesan. 

Kemampuan berkomunikasi setiap orang tentulah berbeda, tidak 

semua orang dapat berkomunikasi secara efektif. Satu dari banyak anak-

anak dengan hambatan komunikasi adalah anak tunagrahita. Definisi 

umum yang kemukakan oleh American Assosiation of Mental 

Reterdation (AAMR) pada tahun 2002 atau yang sekarang berganti 

nama menjadi American Assosiation of Intellectual Developmental 
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Disability (AAIDD) mendefinisikan Mental Retardation sebagai 

hambatan yang ditandai oleh keterbatasan dalam fungsi intelektual dan 

perilaku adaptif serta terjadi sebelum usia 18 tahun, dampak dari 

keterbatasan dalam fungsi intelektual berhubungan dengan belajar, 

pemecahan masalah, penilaian. Sedangkan keterbatasan perilaku adaptif 

berhubungan dengan kegiatan sehari-hari seperti komunikasi dan hidup 

mandiri (Esmaeeli-Nieh & Sherr, 2014). 

Keterbatasan intelektual yang dialami anak dengan hambatan 

kecerdasan berdampak pula pada kemampuan berkomunikasinya. Anak 

dengan hambatan kecerdasan akan memperlihatkan ketertinggalan 

dalam kemampuan berkomunikasi jika dibandingkan dengan anak pada 

umumnya meskipun cara pemerolehan bahasa mereka sama. Proses 

komunikasi yang efektif pada anak-anak dengan hambatan kecerdasan 

sulit terjadi karena anak dengan hambatan kecerdasan terkadang 

memiliki kesulitan menggunakan komunikasi verbal, sulit memahami 

konteks bahasa yang digunakan sehingga pesan yang ingin disampaikan 

akan sulit dipahami oleh orang lain. Kesulitan dalam berkomunikasi 

inilah yang mengakibatkan anak dengan hambatan kecerdasan kesulitan 

melakukan interaksi sosial. 

Berdasarkan temuan di lapangan, seorang anak dengan hambatan 

kecerdasan berusia delapan tahun yang ditemui memiliki hambatan 

dengan kemampuan komunikasi. Diusianya yang telah delapan tahun, 

anak masih sulit mengucapkan kata dengan jelas sehingga maksud anak 

sulit dipahami oleh orang lain. Padahal dalam tahapan perkembangan 

anak, anak usia delapan tahun seharusnya sudah memiliki banyak 

perbendaharaan kata sehingga mampu membuat kalimat panjang yang 

dapat digunakan dalam percakapan dengan orang dewasa. 

Perkembangan bicara dan bahasa anak usia delapan tahun telah 

memahami dan mengikuti aturan tata kalimat dalam percakapan dalam 

bentuk tertulis sehingga mampu bercakap-cakap dengan orang dewasa 

dengan lancar, bahkan mampu berpikir dan berbicara mengenai masa 

lampau dan masa depan, seperti ‘jam berapa kita berangkat berenang 

minggu depan?’ (Allen & Marotz, 2010, hlm. 185) 
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Dampak dari ketidakmampuan anak dalam mengungkapkan 

keinginannya secara verbal ini terlihat ketika menginginkan sesuatu 

biasanya anak akan menarik orang disekitarnya karena kesulitan 

mengungkapkan secara lisan (verbal) namun terkadang apa yang di 

respon oleh orang-orang disekitar berbeda dengan keinginan anak yang 

akhirnya membuat frustasi anak. Rasa frustrasi ini ditunjukan oleh anak 

dengan manangis yang semakin membuat bingung orang-orang 

disekitarnya atas keinginan anak. Dikarenakan kondisi ini pula orang tua 

cenderung menyiapkan kebutuhan anak tanpa melibatkan banyak peran 

anak. Ketidakmampuan anak dalam berkomunikasi juga berdampak 

pada kemampuan bersosial anak yang terbatas pada interaksi yang 

dilakukan hanya dengan orang-orang terdekatnya seperti orang tua dan 

saudaranya. 

Disamping keterlambatan dalam berkomunikasi anak sudah 

mampu melakukan kontak mata meski hanya beberapa detik serta tidak 

menolak kehadiran orang baru. Kemampuan anak dalam berinteraksi 

satu arah terkadang terlihat ketika anak meminta benda miliknya yang 

dipegang orang lain dengan menghampiri orang yang memgang benda 

tersebut dan memintanya secara verbal namun tidak dengan artikulasi 

yang jelas. 

Usia delapan tahun merupakan masa perkembangan anak pada 

usia sekolah, pada usia delapan tahun ini anak masih dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasinya sebagai salah satu tugas 

perkembangan utama pada anak. belajar berkomunikasi merupakan 

kunci bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia 

mereka dan untuk memenuhi kebutuhan mereka karena pengembangan 

komunikasi untuk anak-anak termasuk mendapatkan keterampilan untuk 

memahami dan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan informasi. 

(Gooden & Kearns, 2013). Melalui belajar berkomunikasi selain 

mengembangkan kemampuan komunikasinya anak akan 

mengembangkan keterampilan interaksi sosialnya, keterampilan ini akan 

membuat anak merasa lebih nyaman ketika dalam situasi sosial, anak 

akan lebih mudah melakukan percakapan dengan orang-orang disekitar 

mereka dan memenuhi kebutuhan mereka,  
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Seperti halnya keterampilan lain, keterampilan komunikasi dapat 

dikembangkan dengan latihan. Bertujuan untuk meningkatkan 

komunikasi pada anak maka diperlukan sebuah komunikasi alternatif 

sehingga anak dapat mengungkapkan keinginannya. Di dalam berbagai 

referensi, sistem komunikasi alternatif  ini lebih dikenal dengan 

Augmentatif and Alternatif Communication (AAC). istilah komunikasi 

augmentatif dan komunikasi (AAC) mengacu pada metode, alat, dan 

teori penggunaan bentuk-bentuk komunikasi linguistik dan nonlinguistik 

yang tidak standar oleh dan dengan individu tanpa atau dengan ucapan 

fungsional yang terbatas.  (Loncke F. , 2014). 

Dewasa ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, alternatif komunikasi yang dikembangkan sudah 

menggunakan teknologi tinggi berupa hardware maupun software yang 

dapat diunduh sesuai dengan sistem operasi yang dikembangkan. 

Penggunaan media yang tepat dapat membantu proses komunikasi 

berjalan dengan baik dan pesan tersampaikan dengan tepat namun hal 

sebaliknya akan terjadi apabila seseorang kurang tepat dalam 

menggunakan media sebagai alat bantu penyampai pesan sehingga 

tujuan awal dari komunikasi tidak tercapai. Sistem komuniksasi 

augmentatif dan alternatif ini dikembangkan berdasarkan pada hasil 

asesmen mengenai kebutuhan, kemampuan serta hambatan anak agar 

pengembangan media sebagai bagian sistem komunkasi alternatif dapat 

memaksimalkan proses komunikasi antara anak dengan orang tua serta 

orang lain di lingkungannya.  

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan 

pada bagaimana pengembangan sistem komunikasi augmentatif dan 

alternatif pada anak dengan hambatan kecerdasan. 

Adapun rumusan masalah dalam dalam penelitian ini adalah 

bagaimanamengembangkan sistem komunikasi augmentatif dan 

alternatif  pada anak dengan hambatan kecerdasan?  

Untuk menjawab rumusan masalah dan mengeksplorasi data 

maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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1) Bagaimana profil kemampuan komunikasi anak dengan hambatan 

kecerdasan? 

2) Bagaimana pengembangan rumusan sistem komunikasi augmentatif 

dan alternatif yang dibutuhkan anak dengan hambatan kecerdasan 

dapat digunakan dalam berkomunikasi? 

3) Bagaimana efektivitas sistem komunikasi augmentatif dan alternatif 

terhadap anak dengan hambatan kecerdasan dalam upaya 

meningkatkan kemampuan komunikasinya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

sistem komunikasi augmentatif dan alternatif serta menguji 

efektivitasnya pada anak dengan hambatan kecerdasan.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

Secara khusus ada beberapa tujuan dari dilaksanakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Mendeskripsikan profil kemampuan komunikasi anak dengan 

hambatan kecerdasan. 

2) Mengembangkan sistem komunikasi augmentatif dan alternatif 

yang dibutuhkan anak dengan hambatan kecerdasan. 

3) Menguji efektivitas sistem komunikasi augmentatif dan alternatif 

yang telah dirancang terhadap anak dengan hambatan kecerdasan 

dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasinya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan 

dalam menangani permasalahan mengenai komunikasi pada anak 

dengan hambatan kecerdasan sedang serta dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu pendidikan 

terutama pendidikan khusus terkait dengan pengembangan sistem 

komunikasi augmentatif dan alternatif pada anak dengan hambatan 

kecerdasan sedang. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi pada anak dengan hambatan kecerdasan sedang. 

 


