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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak-anak yang sedang dalam proses belajar umumnya memiliki 

tantangan mendasar dalam perkembangan kemampuan dan fungsi bahasa. 

Tantangan di salah satu bidang tersebut sering kali mengakibatkan kesulitan 

dalam melaksanakan semua proses pembelajaran di sekolah. Menurut Baron, 

(2018:2002) kata-kata yang ditulis atau dibaca dapat memberikan dukungan 

penting bagi proses pembelajaran kata-kata lisan pada anak tanpa gangguan 

membaca. Anak-anak penyandang perkembangan khas menghasilkan kata-kata 

lisan baru lebih akurat ketika kata-kata tertulis itu ada selama pembelajaran. 

Berdasarkan reset ditemukan bahwa hingga 85% anak-anak penyandang 

ketidakmampuan belajar sedang belajar. Anak terdiagnosis disleksia (Lapkin, 

2014). Disleksia merupakan salah satu kasus gangguan bahasa yang diderita 

oleh anak. Data menunjukkan bahwa 1 dari 10 anak usia sekolah, atau antara 

10% dan 15% dari populasi, mungkin menderita disleksia (Shaywitz & 

Shaywitz, 2007; Vellutino et al., 2004). Meskipun disleksia terutama 

berdampak pada membaca, ia juga memiliki berbagai efek pada pembelajaran 

dan komunikasi. Disleksia menggambarkan berbagai gangguan neurologis yang 

berbeda yang mempengaruhi berbagai kapasitas, termasuk mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis, mengurutkan, dan mengingat. 

Franklin, (2018) juga menjelaskan bahwa berbicara dan menulis dapat 

dipengaruh i oleh jumlah membaca yang dilakukan seorang anak. Bagi banyak 

anak penyandang disleksia, kemajuan yang tertunda di bidang ini mengurangi 

kepercayaan diri dan motivasi mereka untuk menyelesaikan tugas sekolah, yang 

selanjutnya dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar di sekolah. 

Disleksia mengacu pada ketidakmampuan anak untuk mempelajari 

keterampilan berbasis bahasa dalam membaca dan mengeja dasar. Sebagian 

besar masalah anak disleksia biasanya berasal dari kesulitan dalam memproses 

suara ucapan dalam kata-kata dan membuat hubungan antara suara dan simbol 

tertulis huruf dan pola kombinasi huruf yang mewakili suara dalam kata-kata. 
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Menurut Rief dan Stern (2010), disleksia adalah ketidakmampuan belajar 

yang paling umum. Disleksia menyebabkan kesulitan dalam membaca dan area 

bahasa lainnya seperti pemahaman bacaan, kosa kata, dan bahasa tertulis. 

Disleksia menunjukkan ciri-ciri ini dalam derajat yang berbeda-beda, tetapi ciri-

ciri tersebut sering muncul dalam beberapa kombinasi pada setiap anak. Anak 

yang tidak bisa membaca di atas, setelah diteliti ternyata anak disleksia 

membaca secara terbalik, seperti membaca balon yang dibacakan di Payom. 

Flat membaca besar, pagar membaca pasar. Hal yang sama terjadi ketika Anda 

diminta untuk menulis. Membaca ini dan ini menyebabkan gangguan belajar, 

anak sulit masuk sekolah, malas bertemu dengan teman sekelasnya. 

Orang dengan disleksia memiliki beberapa bentuk kerusakan otak atau 

saraf, atau cacat bawaan yang mengganggu proses mental yang diperlukan 

untuk membaca. Kemudian, pada akhir 1920-an, Dr. Samuel Torrey Orton 

mendefinisikan ulang disleksia sebagai "lateralisasi silang otak." Ini berarti 

bahwa sisi kiri otak melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh sisi kanan, 

dan sisi kanan melakukan pekerjaan sisi kiri ( Heaton, 2006 ). Kebanyakan 

penderita disleksia tidak suka membaca nyaring di depan umum seperti di depan 

kelas. Mereka menjadi bahan lelucon di kelas oleh teman-temannya ketika 

mereka membacanya di depan kelas. Mereka mengalami kesulitan membaca 

kata dan angka yang akan membuat mereka lelah dan ketakutan. Anak-anak 

disleksia justru belajar lebih keras dari biasanya karena mereka memiliki lebih 

banyak kesulitan. Selain itu, penderita disleksia mungkin merasa kurang 

percaya diri dengan kemampuan akademiknya karena kurangnya keterampilan 

dalam membaca, menulis, berbicara, atau mendengarkan. Situasinya akan lebih 

buruk ketika masyarakat menindas dan meremehkan mereka karena mereka 

tidak bisa membaca seperti anak-anak biasa. Akibatnya, mereka merasa lebih 

rendah dari orang lain. Perlakuan buruk terhadap masyarakat ini merugikan 

psikologi mereka dan menyebabkan anak-anak disleksia berperilaku aneh. 

Menurut Nofitasari dkk. (2015), seseorang dengan disleksia mungkin 

mengalami kesulitan mengingat materi yang dipelajari terdahulu karena 

gangguan dalam asosiasi memori. Dapat dimengerti bahwa banyak orang 

membatasi pemahaman mereka tentang disleksia pada kesulitan membaca dan 



3 

 

Asep Mardianto, 2022 

PENGARUH TERAPI ORTOGRAFIS DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PADA ANAK 

PENYANDANG DISLEKSIA (PENELITIAN SUBJEK TUNGGAL PADA ANAK KELAS 6 SD) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

menulis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak disleksia memiliki 

potensi intelektual yang sama dengan anak-anak lainnya, hanya saja mereka 

mungkin mengalami kesulitan dalam daya ingat. Saat ini tidak ada obat yang 

tersedia untuk mengobati disleksia, tetapi banyak pendekatan terapi yang 

berbeda telah dicoba. 

Menurut Reed, (2019) disleksia menyebabkan beberapa anak lebih sulit 

belajar membaca daripada teman sebayanya. Bahkan sedikit keterlambatan 

dalam membaca dapat, dalam beberapa tahun yang singkat, menyebabkan 

kesenjangan yang signifikan antara apa yang diharapkan untuk dibaca oleh 

seorang anak di sekolah dan apa yang dapat dia pelajari dari membaca. Banyak 

anak berjuang untuk mengatasi kurikulum sekolah karena kemungkinan atau 

dugaan disleksia mereka. Banyak dari mereka dan orang tua mereka tidak 

menyadari fakta bahwa mereka mungkin mengalami kesulitan belajar. Mereka 

bertahan selama dua belas tahun di sekolah dengan keyakinan bahwa ada 

'sesuatu yang salah dengan mereka'. Kebanyakan orang menganggap anak-anak 

penyandang disleksia sebagai 'bodoh' atau 'malas' atau keduanya. Ada juga 

penderita disleksia yang berhasil secara akademis, hal ini terjadi karena 

identifikasi dan intervensi dini, yang biasanya diprakarsai oleh guru sekolah 

dasar. Peran guru tidak bisa dipandang sebelah mata dalam keberhasilan anak 

disleksia. 

Dalam laporan yang dilakukan oleh Driver Youth Trust (2013), terungkap 

bahwa 52% guru belum pernah mendapatkan pelatihan disleksia, dan 74% 

merasakan pelatihan guru. Ini cukup keterampilan dalam mengidentifikasi dan 

mengajar anak-anak penyandang disleksia. Laporan tersebut juga menyoroti 

kurangnya pelatihan spesialis yang tersedia bagi para guru. Pendanaan untuk 

mendukung pelatihan guru spesialis yang sedang berlangsung tidak lagi tersedia 

dari pemerintah meskipun sejumlah besar guru yang disurvei percaya bahwa 

penting untuk menerima pelatihan. 

Salah satu kemungkinan dalam menangani beberapa anak penyandang 

disleksia adalah memiliki pengetahuan yang cukup tentang korespondensi 

huruf-suara yang diperlukan untuk memberikan petunjuk untuk produksi yang 

akurat, sehingga kemampuan membaca yang lebih kuat dapat dikaitkan dengan 



4 

 

Asep Mardianto, 2022 

PENGARUH TERAPI ORTOGRAFIS DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PADA ANAK 

PENYANDANG DISLEKSIA (PENELITIAN SUBJEK TUNGGAL PADA ANAK KELAS 6 SD) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

efek fasilitasi Ortografis. Membaca dan Ortografis yang difasilitasi dapat 

mewakili pembacaan kata yang khas versus kemampuan rendah. Analisis 

korelasional untuk menguji kelompok individu akan menghasilkan kisaran skor 

yang terbatas secara artifisial dan kekuatan statistik yang rendah (Bishop, 

2012). Mekanisme kausal Ortografis adalah kemampuan menggunakan sampel 

berupa kode fonologis dan morfologis. Pengetahuan tentang Ortografis, 

bagaimanapun, bervariasi di antara anak-anak penyandang disleksia dan dapat 

memberikan petunjuk tentang perbedaan individu dalam pembelajaran kata 

yang diucapkan. 

Pola perbedaan yang konsisten antara bahasa menyangkut ukuran fonologis 

dan unit Ortografis ketika pembaca mengandalkan pemetaan di dua domain. 

Perbandingan langsung antara anak-anak penyandang disleksia dan pembaca 

reguler lintas bahasa telah menegaskan dan memperluas gambaran umum 

tentang pola pewarisan perbedaan lintas bahasa yang sebagian besar bersifat 

universal dan spesifik yang disebabkan oleh sifat-sifat struktur fonologis dan 

Ortografis bahasa dan konsistensi pemetaan di antara mereka. (Landerl et al. et 

al., 2013). Namun, beberapa penelitian tentang disleksia telah menggunakan 

desain lintas bahasa untuk menilai gangguan relatif dalam sistem Ortografis 

yang berbeda dengan bahan yang sebanding yang secara langsung membedakan 

kelompok gangguan membaca lintas bahasa. Seorang siswa dengan disleksia 

biasanya menunjukkan beberapa gangguan belajar (Olson, Keenan, Byrne dan 

Samuelsson, 2014). Olson, dkk. (2014) menambahkan bahwa anak sekolah 

dasar yang berisiko disleksia dapat menunjukkan beberapa perilaku, seperti 

kesulitan 1) menyusun kata menjadi kalimat yang benar dan 2) mengingat nama 

huruf dan huruf yang sesuai. 3. memahami arti kata; 4. mengeja kata dengan 

bunyi (fonetik) atau mengingat urutan huruf dalam kata yang sering digunakan; 

5) Mengenal bunyi huruf dan pola huruf, suku kata kata harus diucapkan dengan 

benar, dan huruf yang tidak perlu harus dihapus saat mengeja kata (jadi 

"setelah" dieja "setelah"), tetapi juga penting untuk dapat: 7) memahami tulisan 

ekspresi, dan 8) membaca dengan pemahaman. Indikator disleksia pada anak 

menurut English Dyslexia Association (Beech, 2013), meliputi 1) kesulitan 

membedakan suara, 2) kurangnya perhatian, 3) ketidakmampuan membedakan 
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suara, dan 4) riwayat perkembangan bicara yang lambat. . masalah #5, #6, #7, 

dan #8 semuanya berasal dari ketidakmampuan menangkap, menendang, atau 

melempar bola, mengatasi rintangan, atau membedakan kanan dari kiri. 

Di pendidikan dasar, tidak jarang ditemui anak disleksia dan kesulitan 

belajar membaca. Sebagian besar dari mereka memiliki prestasi akademik yang 

rendah, menyebabkan guru dan teman sebaya untuk melabeli mereka sebagai 

pembelajar yang lambat atau memiliki kesulitan belajar. Ada berbagai macam 

profil disleksia, yang masing-masing berakar pada serangkaian faktor 

lingkungan dan genetik yang unik. Dari hasil identifikasi dan penilaian di SDN 

083 Bandung ditemukan satu siswa yang memiliki masalah dalam membaca. 

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa anak mengalami kesulitan yaitu 

1. Kesulitan membaca, 2. Kesulitan memahami soal atau bacaan, 3. Kesulitan 

berkomunikasi dengan orang lain. Tampak pengucapan kata-kata yang tidak 

jelas, 4. Kesulitan mengucapkan kata-kata baru dalam bacaan, dan 5. Kesulitan 

memahami teks bacaan. Selain itu, dalam kegiatan membaca mereka sering 

melakukan kesalahan dalam mengganti huruf dan kata, menghilangkan huruf 

dan kata, membalik huruf dan kata serta menambah huruf dan kata, seperti bola 

dibacakan dola, nyamuk (nyamuk) dibaca namuk, sepeda sedang dibaca sedepa, 

rumah dibaca di rumah, dan lain-lain. Solusi dari guru berupa remedial dengan 

mengulang materi pelajaran yang belum dipahami siswa, tetapi guru tidak 

mencari akar masalahnya. Masalah ini harus segera diatasi karena berdampak 

pada kualitas pendidikan. Untuk itu, diperlukan model yang dapat diikuti oleh 

instruktur untuk membantu siswa disleksia. 

Jenis pengobatan yang paling efektif untuk tantangan belajar anak disleksia, 

salah satunya adalah interaksi disleksia dengan sistem penulisan abjad, adalah 

terapi. Di sisi lain, Pangestu (2020) telah mengidentifikasi strategi yang paling 

efektif untuk membantu anak-anak penyandang disleksia. Cara belajar 

Ortografis adalah salah satu strategi pengajaran yang dapat digunakan dengan 

anak-anak disleksia. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan 

fonologi, sintaksis, dan semantik secara rinci sehingga perbedaan fonem dan 

maknanya jelas. Penting bagi guru untuk menilai dengan cermat untuk 

memastikan bahwa waktu pembelajaran digunakan dengan tepat. kata-kata 
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yang digunakan selama pengajaran kesadaran fonologis harus bermakna bagi 

siswa. Menggunakan gambar dapat memberikan siswa yang berjuang 

menggunakan kata-kata yang akrab bagi siswa akan membantu mereka untuk 

memverifikasi bahwa tanggapan mereka masuk akal. Penting juga untuk 

menghubungkan abjad, suara, dan makna sebanyak mungkin untuk 

memperkuat tautan pemrosesan ini. Meskipun instruksi kesadaran fonologis 

paling efektif bila diterapkan oleh peneliti dalam kondisi yang sangat 

terstruktur, instruksi atau intervensi yang diterapkan oleh guru kelas juga 

efektif. 

Huruf-huruf alfabet merupakan singkatan dari fonem, sehingga perlu 

dipelajari mekanisme decoding dan coding dalam membaca dan menulis 

dengan memperhatikan Ortografis. Kode alfabet dan literasi yang terampil 

adalah akses otomatis ke Ortografis kata-kata representasional yang 

memungkinkan, dalam hubungannya dengan kapasitas kognitif lainnya, untuk 

menggunakan keterampilan literasi secara produktif dan kreatif. Metode ini 

adalah satu-satunya yang benar-benar demokratis karena memberikan otonomi 

dan otomatisasi anak dalam membaca dan menulis yang mengondisikan proses 

dan komunikasi yang efisien (Lachmann, dan Weis, 2018: 22). Ortografis 

menempatkan tuntutan yang berbeda pada kemampuan bahasa dan literasi anak-

anak. Kemajuan signifikan telah dicapai dalam memahami proses yang 

mendukung pembacaan dan penguraian kode ejaan kata-kata tunggal dengan 

membandingkan kinerja di seluruh Ortografis tetapi kurang diketahui tentang 

bagaimana interaksi antara perbedaan Ortografis dan tipologi bahasa 

memengaruhi kinerja penulisan dan pengembangan tulisan. Untuk menangkap 

perbedaan perbandingan anak-anak yang menulis dalam Ortografis yang 

berbeda menggunakan ukuran yang sama dengan pendekatan analitis yang 

sebanding diperlukan. Ortografis menempatkan tuntutan yang berbeda pada 

kemampuan bahasa dan literasi anak-anak. 

Keunikan penelitian ini ditunjukkan dengan perbandingan dengan sejumlah 

penelitian terdahulu. Investigasi pertama, yang dilakukan oleh Trubus Raharjo 

(2017), mengungkapkan bahwa tautannya sedang, dengan korelasi () sebesar 

0,33, standar deviasi (SD) sebesar 0,280, dan interval kepercayaan yang 
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berkisar antara -0,409 hingga 0,689. Hal ini menunjukkan bahwa nilai () dapat 

diterima. Temuan ini mendukung kemungkinan hubungan memori-melek yang 

bekerja menjadi interaksi nyata. Studi kedua oleh Katharina Galuschka, (2019) 

menunjukkan bahwa meta-analisis fonik, Ortografis, dan morfologi 

intervensional adalah komponen yang efektif dalam merawat siswa ejaan 

dengan disleksia dan kekurangan ejaan. Temuan dari analisis kami 

mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur mengenai implementasi awal 

intervensi ejaan. Sampai saat ini, di seluruh Ortografis, implementasi intervensi 

ejaan berbasis bukti melibatkan penerapan phonics, instruksi eksplisit aturan 

ejaan graphotactic atau Ortografis-fonologis, dan instruksi morfologis. Studi 

ketiga, Heikki Juhani Lyytinen (2001) menjelaskan bahwa pelatihan berbasis 

GL/GG selama sekitar 10-15 menit sesi setidaknya 2-3 kali per hari pada hari 

berturut-turut setiap minggu dapat membawa kemajuan dalam perolehan 

hubungan antara lisan dan tulisan. unit sehingga anak-anak penderita disleksia 

merasa bahwa kinerja mereka sama dengan pelajar biasa di antara teman sekelas 

mereka di kelas satu. Pengalaman awal yang negatif untuk pemerolehan 

membaca tidak hanya mempengaruhi pelatihan keterampilan literasi dan minat 

membaca tetapi juga semua pembelajaran di sekolah. Program ini dirancang 

untuk menghindari kesulitan-kesulitan sekunder yang sering juga dapat 

menyebabkan masalah emosional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah terletak pada metode yang digunakan untuk menangani anak 

disleksia, atau variabelnya yaitu pada penelitian ini meneliti  penggunaan terapi 

Ortografis terhadap penderita disleksia di SDN 083 Bandung.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keefektivitasan penggunaan terapi ortografis dalam 

meningkatkan kemampuan menulis pada anak penyandang disleksia 

(penelitian subjek tunggal pada anak kelas 6 SD)? 

2. Apakah  penggunaan terapi ortografis dapat meningkatkan kemampuan 

menulis pada anak penyandang disleksia (penelitian subjek tunggal pada 

anak kelas 6 SD)? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui keefektivitasan penggunaan terapi ortografis dalam 

meningkatkan kemampuan menulis pada anak penyandang disleksia 

(penelitian subjek tunggal pada anak kelas 6 SD), 

2) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan terapi ortografis dalam 

meningkatkan kemampuan menulis pada anak penyandang disleksia 

(penelitian subjek tunggal pada anak kelas 6 SD). 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

a. Signifikansi Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya teori, data, 

dan informasi tentang topik persepsi, khususnya tentang pengajaran disleksia 

siswa menggunakan terapi Ortografis. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan 

dapat mendukung penelitian empiris oleh para ahli dan peneliti selanjutnya. 

b. Signifikansi Praktis 

1) Terapi Disleksia 

Diharapkan penelitian ini suatu hari nanti akan mengarah pada 

pengembangan pengobatan yang dapat membantu orang-orang yang 

kesulitan membaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak disleksia. 

2) Guru Bahasa di Sekolah Luar Biasa 

Diharapkan guru bahasa dapat menggunakan penelitian ini untuk 

menggambarkan keadaan, persepsi, dan hambatan yang dihadapi ketika 

mengajar siswa disleksia berdasarkan temuan penelitian ini. 

3) Peneliti lain 

Studi ini diharapkan dapat dikutip oleh peneliti lain sebagai sumber 

informasi tentang mata pelajaran Ortografis yang terkait dengan 

pengajaran siswa disleksia. Selain itu, temuan tambahan dapat 
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diterapkan untuk melakukan penelitian tambahan pada subjek yang 

sama. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini memiliki metodologi penulisan yang berfungsi sebagai roadmap 

penyusunan skripsi dan membantu agar lebih terarah. Tesis ini dibagi menjadi 

beberapa bab, yang secara kolektif membentuk struktur organisasi tesis. Latar 

belakang penelitian yang meliputi fenomena fundamental yang berkaitan 

dengan vitalitas bahasa, pertama-tama tercakup dalam pendahuluan bab I. 

Rumusan masalah, tujuan penelitian, kelebihannya, dan struktur organisasi tesis 

semuanya termasuk dalam bab pertama ini. Kedua, tinjauan pustaka pada bab 

II mencakup landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teoritis penelitian 

ini meliputi (1) Disleksia, (2) Psikolinguistik, (3) Morfologi, (5) konsentrasi, 

(6) Menulis, dan (7) Ortografis. Bab III berisi metodologi penelitian. 

Metodologi penelitian ini meliputi (1) Metode penelitian, (2) Desain penelitian, 

(3) Variabel penelitian, (4) Subjek dan lokasi penelitian, (5) Tahapan dan 

prosedur penelitian, (6) Teknik pengumpulan data, (7) Hasil intervensi 

tindakan, (8) Analisis data dan interpretasi hasil analisis. Bab IV mencakup 

hasil dan pembahasan. Analisis data berupa (1) Deskripsi data hasil intervensi, 

(2) Data hasil penelitian, (3) Analisis data melamun, (4) Analisis berbicara 

sendiri di luar konteks dan (5) Analisis kesalahan dalam menulis. Pembahasan 

berupa (1) Analisis perilaku melamun, (2) Analisis perilaku berbicara sendiri, 

(3) Analisis perilaku kesalahan dalam menulis. Bab V berisi simpulan, 

implikasi dan rekomendasi. Selanjutnya adalah daftar pustaka dan lampiran. 


