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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang cukup penting 

dikuasai untuk dapat menyampaikan pikiran, gagasan yang ada dalam diri yang 

melibatkan orang lain dengan menggunakan kata-kata. Menurut Tarigan (2008) 

mendefinisikan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan  atau menyampaikan  pikiran, 

gagasan,  dan  perasaan. Kemudian,  Aprinawati (2017) menyatakan bahwa 

berbicara adalah bentuk komunikasi secara lisan yang berfungsi untuk 

menyampaikan maksud dengan lancar, menggunakan kata-kata dan menggunakan 

kalimat dengan jelas. 

Lebih lanjut menurut  Munggaran (dalam Maryamatussalamah, dkk. 2013) 

berbicara merupakan kegiatan motorik dimana gerakan mulut, lidah, tenggorokan 

dan saluran pernafasan yang menghasilkan bunyi berupa kata-kata. Bicara pada 

hakikatnya adalah “Hasil  mekanisme fungsi organ bicara yang berupa penyuaraan 

lambang bunyi atau tanda, sifatnya unik, dan hanya dapat  dan lazim digunakan 

oleh dan untuk manusia”. (Somad, 2013). 

Anak usia dini  memiliki perkembangan yang sangat cepat dan pesat, baik 

dari segi fisik, sosial maupun emosi. Menurut Santrock (2007, hlm. 7) 

Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang 

berlanjut sepanjang rentang hidup. Namun kemampuan dalam perkembangan 

setiap anak berbeda - beda dan memiliki keunikan masing- masing. Anak – anak 

tumbuh dan berkembang  sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, selain itu, 

perkembangan seorang anak juga di pengaruhi oleh lingkungannya. Begitu pula 

dengan  perkembangan pada anak down syndrome.  

Jenis down syndrome merupakan jenis kekhususan pada anak usia dini yang 

merupakan akibat dari kelebihan kromosom saat berada dalam kandungan. Wiyani 

(2014, hlm. 113) menyebutkan bahwa down syndrome karena adanya kelainan  

susunan kromsom 21, dari 23 kromosom manusia. Pada manusia normal, 23 

kromosom tersebut berpasang - pasangan  hingga jumlahnya menjadi 46. Pada
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penderita down syndrome kromosom nomor 21  tersebut berjumlah tiga (trisomi), 

sehingga totalnya 47 kromosom. Sejalan dengan Gunarhadi (2005) down syndrome 

merupakan suatu kumpulan gejala akibat dari abnormalitas kromosom, biasanya 

kromosom 21, yang tidak dapat memisahkan diri selama meiosis sehingga terjadi 

individu dengan 47 kromosom. Adapun penyebab anak mengalami down syndrome 

dijelaskan oleh Marta (2017) yaitu perkembangan tubuh dan kinerja otak akan 

berubah jika terdapat kromosom ekstra atau tidak normal, dan itulah yang menjadi 

penyebab down syndrome, keterbelakangan secara fisik dan mental, dimana anak-

anak yang mengalami keterbelakangan dalam bahasa, berbicara, keterbelakangan 

mental diakibatkan oleh adanya gangguan pada system syaraf pusat. 

Salah satu hambatan perkembangan yang dialami anak down syndrome yaitu 

hambatan dalam perkembangan berbicara, terlambatnya perkembangan berbicara, 

akan mempengaruhi perkembangan pada aspek perkembangan  yang lainnya. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Judarwanto (dalam Kurniawati, 2015) keterlambatan 

berbicara yang dialami oleh anak akan berdampak pada gangguan perkembangan 

yang lainnya, seperti gangguan prilaku, motorik oral dan gangguan fungsi lainnya, 

sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya bila tidak 

ditangani dengan baik. lebih lanjut dinyatakan oleh Gunawan, dkk. (2016) bahwa 

kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem 

lain, sebab melibatkan kemampuan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan 

lingkungan di sekitar anak. Bicara merupakan salah satu cara untuk 

mengekspresikan bahasa. Mereka harus belajar mengekspresikan dirinya, membagi 

pengalamannya dengan orang lain, dan menemukan keinginan. Lalu (Mariana, A. 

2013). Juga menjelaskan bahwa down syndrome merupakan bagian dari anak 

tunagrahita, down syndrome adalah kelainan genetis yang menyebabkan 

keterbelakangan fisik dan mental dengan ciri-ciri yang khas pada fisiknya. Secara 

umum  perkembangan dan pertumbuhan fisik anak down syndrome relatif lebih 

lambat.  

Menurut Marder, Cholmain dan  Kumin (dalam Chamidah, 2017) Penelitian 

menemukan bahwa banyak anak dengan down syndrome tidak dapat memahami 

tata bahasa atau struktur dan sistem suara ucapan. Sebagaimana Mangunsong 

(dalam Mayasari, 2019) menyatakan bahwa “Perkembangan bahasa anak-anak 
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retardasi mental terlambat muncul, lambat mengalami kemajuan, dan berakhir pada 

tingkat perkembangan yang lebih rendah. Mereka mengalami masalah dalam 

memahami dan menghasilkan bahasa”. 

Anak down syndrome mengalami hampir seluruh gangguan perkembangan 

yang dikaitkan dengan keterlambatan bicara tersebut. Mereka cenderung akan 

berbicara melalui prilakunya, bersikap sesuai dengan keinginannya yang lebih 

sering membuat orang yang disekitarnya mengalami kesulitan saat mereka bersikap 

karena ketidakpahaman mereka tentang apa yang diinginkan oleh anak. 

(Kurniawati, dkk. 2015). 

Orang tua merupakan orang yang pertama dan berperan  penting  dalam 

mendidik dan mengasuh anaknya. Orang tua akan berupaya dalam  memberikan  

pengasuhan dan mendidik anaknya, supaya pertumbuhan dan perkembangan anak 

dapat berkembang secara optimal. Perkembangan dan kemajuan anak sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tinggal dan berkembang. Maka, perlu 

bagi orang tua untuk  memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam 

memberikan pendidikan dan pengasuhan secara maksimal dan seoptimal mungkin  

kepada anaknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Anggreni dan valentina (2015) 

Orang tua memegang tanggung jawab dan peran yang besar dalam perkembangan 

anaknya. Dalam perkembangannya, anak down syndrome memerlukan perhatian 

yang ekstra.  

Berdasarkan hasil temuan dilapangan  terdapat anak down syndrome dengan 

inisial MJ yang berusia enam tahun dan  bertempat tinggal di Cimahi, anak tersebut 

mengalami hambatan dalam perkembangan berbicara dan terlihat anak belum  

mampu  berbicara, selain itu MJ mengalami kekakuan pada organ bicaranya  yaitu 

kekakuan pada lidah, sehingga  kekakuan organ bicara tersebut berdampak pada 

ketidakjelasan artikulasi ketika mengucapkan kata pada saat berbicara.  kemudian 

hambatan lainnya yang dialami oleh MJ yaitu minimnya kosakata yang dimilikinya, 

apabila  MJ ingin sesuatu, maka yang dilakukan oleh MJ adalah menarik tangan 

ibunya untuk menunjukkan suatu benda  yang diinginkannya tersebut.  

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya pemahaman orang tua mengenai  

perkembangan berbicara pada anak down syndrome dan cara untuk mengintervensi 

hambatan perkembangan berbicara anak, namun orang tua berupaya untuk mencari 
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informasi mengenai hambatan perkembangan yang dialami oleh anak. Sedangkan 

pemahaman tentang tugas perkembangan anak merupakan suatu hal yang penting 

untuk diketahui oleh orang tua, terutama dampak dari hambatan perkembangan  

berbicara tersebut, sehingga upaya yang dilakukan orang tua  untuk  hambatan 

perkembangan berbicara  belum maksimal.  

Berdasarkan  permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dibutuhkan 

layanan intervensi dini untuk anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan 

berbicaranya berupa program intervensi dini bersumberdaya keluarga. menurut 

Setiawan (2014) Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam proses 

perkembangan anak. oleh sebab itu keluarga memiliki peran yang penting bagi 

masa perkembangan anak  Adapun layanan intervensi dini yang melibatkan 

keluarga yaitu berupa sebuah program intervensi dini.  Kawanto dan Soedjatmiko 

(2016) menyatakakan bahwa program intervensi dini adalah program sistematis 

yang berisi terapi, latihan, dan aktivitas yang dirancang untuk menangani 

keterlambatan perkembangan dan meminimalkan dampak negatif keterlambatan itu 

sendiri yang dialami anak dengan down syndrome  atau cacat lain.  Salah satu hal 

yang mempengaruhi suksesnya intervensi yaitu pentingnya peran orang tua, hal ini 

dijelaskan oleh Rani, dkk. (2018)  Untuk mensukseskan intervensi dini dan 

mengingat usia anak yang masih kecil, tentu peran orang tua adalah yang 

terpenting. Hal ini dikarenakan orangtua adalah orang terdekat anak dan orang yang 

selalu bersama anak. Keterlibatan orangtua adalah sangat penting untuk 

mewujudkan pembelajaran yang optimal dimasa usia emas anak. Hal ini dikuatkan 

oleh pendapat Wu dan Brown (dalam Rani,dkk. 2018)  yang menyatakan bahwa 

partisipasi orang tua adalah salah satu faktor penting yang menentukan 

perkembangan anak berkebutuhan khusus.  

 Maka, dari hal- hal tersebut perlu adanya program yang dapat membantu dan 

mendukung orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan anak. oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang program intervensi dini 

bersumberdaya keluarga  untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak down 

syndrome.  
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1.2 Fokus Penelitian  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan perkembangan 

berbicara pada anak dengan down syndrome,  diantaranya ialah perkembangan 

intelegensi dan keadaan lingkungan sekitarnya. Anak down syndrome adalah anak 

yang mengalami kelainan genetik yang membuat anak memiliki perkembangan 

intelektual dan fisik yang lambat. Hal ini berdampak pada terhambatnya  atau 

terlambatnya perkembangan berbicara anak down syndrome. namun kemampuan 

berbicara anak dapat dioptimalkan  dengan lingkungan yang berperan aktif untuk 

menstimulus bicara anak. salah satunya adalah lingkungan keluarga, karena 

lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang utama dan terdekat dengan anak. 

oleh sebab itu, penting bagi keluarga khususnya orang tua memiliki pemahaman, 

pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak 

dengan down syndrome. Maka, fokus penelitian ini adalah merumuskan program 

intervensi dini bersumberdaya keluarga untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

anak down syndrome.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian diatas, peneliti menjabarkannya kepada 

beberapa pertanyaan penelitian,  sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana kondisi objektif kemampuan berbicara anak down syndrome? 

1.3.2 Bagaimana kondisi objektif keluarga untuk meningkatkan kemampuan  

berbicara anak  down syndrome 

1.3.3 Bagaimanakah rumusan program intervensi dini bersumberdaya keluarga 

untuk meningkatkan kemampuan  berbicara anak down syndrome? 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Secara Umum  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan program 

intervensi dini bersumberdaya keluarga untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

anak down syndrome.  
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1.4.2 Tujuan Secara Khusus 

1.4.2.1 Untuk mengetahui kondisi objektif kemampuan berbicara anak down 

syndrome 

1.4.2.2 Mengetahui kondisi objektif keluarga untuk meningkatkan kemampuan  

berbicara anak  down syndrome 

1.4.2.3 Untuk mengetahui  rumusan program intervensi dini bersumberdaya 

keluarga untuk meningkatkan kemampuan  berbicara anak down syndrome 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini yaitu program intervensi dini bersumberdaya keluarga 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak down syndrome, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

mengenai referensi atau  rujukan dalam merumuskan program intervensi dini 

bersumberdaya keluarga untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak down 

syndrome. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini  yaitu program intervensi dini untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara anak down syndrome yang diharapkan dapat menambah 

wawasan,  mendukung dan terjadinya perubahan paradigma keluarga khususnya 

orang tua  dalam memberikan intervensi terhadap anak terhadap anak down 

syndrome untuk meningkatkan kemampuan berbicara. 

 

1.6  Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis ini berisikan tentang gambaran isi dan urutan 

penulisan dari setiap bab. Tesis ini terdiri dari lima bab  yang masing – masing 

terdiri dari lima bab. Berikut akan diuraikan struktur  dalam tesis ini yaitu sebagai 

berikut: 
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1.5.1 Bab I berisikan tentang pendahuluan temuan masalah dalam penelitian. Bab 

I terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: latar belakang masalah penelitian, 

fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi tesis.  

1.5.2 Bab II berisi tentang kajian pustaka yang  relevan dengan penelitian. Teori 

yang digunakan dan dianggap relevan dalam penelitian ini diantaranya: 

intervensi dini, tujuan intervensi dini, manfaat intervensi dini, penerimaan  

dan sikap pola asuh keluarga, down syndrome,  perkembangan bicara dan 

bahasa, intervensi dini  bersumberdaya keluarga dan penelitian terhadulu.  

1.5.3 Bab III berisi tentang metodelogi penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini. Sub-bab pada bab ini terdiri dari: metode penelitian yang digunakan,  

prosedur penelitian,  subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data,  

teknik analisis data dan instrumen penelitian.  

1.5.4 Bab IV menjabarkan tentang hasil temuan penelitian yang sudah 

dilaksanakan kemudian dibahas berdasarkan pengolahan dan analisis data 

yang disusuaikan dengan pertanyaan penelitian.  

1.5.5 BAB V berisi tentang simpulan dan rekomendasi yang disajikan 

berdasarkan hasil temuan dan hasil analisi penelitian yang dilakukan. sub-

bab pada bab ini yaitu: simpulan dan rekomendasi.  

 

 


