
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu gangguan yang dapat dialami oleh seorang anak 

adalah gangguan down syndrome, yaitu gangguan sejak lahir yang 

memiliki ciri-ciri mempunyai kelainan badaniah yang sama dan 

penampilan wajah yang mirip satu sama lainnya. Wajah mereka 

lebih rata dari anak-anak normal dan mata mereka sipit. Mereka 

biasanya memiliki telinga yang kecil, tengkorak kepala yang 

pendek, leher yang pendek, bentuk tubuh yang pendek. Oleh 

karena memiliki karakteristik seperti orang mongol, anak down 

syndrome sering disebut anak mongol (Mangunsong, 1998). 

Perkembangan fisik maupun mental anak mongol pada umumnya 

sangat lamban. Mereka terlambat duduk, berjalan, dan melakukan 

hal-hal lain dibandingkan dengan teman seusianya. Selain itu, anak 

down syndrome juga mengalami keterbelakangan mental 

(Mangunsong, 1998). Oleh karena itu, anak dengan down 

syndrome membutuhkan penanganan khusus. 

Anak-anak dengan down syndrome menderita berbagai 

defisit dalam belajar dan perkembangan. Mereka cenderung tidak 

terkoordinasi dan kurang memiliki tekanan otot yang cukup 

sehingga sulit untuk melakukan tugas-tugas fisik dan terlibat dalam
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aktivitas bermain seperti anak-anak lain. Selain itu, anak-

anak ini mengalami kesulitan dalam hal memori, sehingga sulit 

untuk belajar di sekolah. Mereka juga mengalami kesulitan 

mengikuti instruksi dari guru dan mengekspresikan pemikiran atau 

kebutuhan mereka dengan jelas secara verbal. Di samping 

kesulitan-kesulitan tersebut, sebagian besar anak down syndrome 

dapat belajar membaca, menulis dan mengerjakan tugas-tugas 

aritmatika sederhana bila mereka menerima pendidikan yang tepat 

dan dukungan yang baik (Nevid, Rathus, & Greene, 2005).  

Selain itu, anak down syndrome juga mengalami kesulitan 

dalam komunikasi. Kemampuan komunikasi berada di bawah 

kemampuan mental anak lain pada umumnya. Hal ini dikarenakan 

kemampuan bahasa yang rendah dan mempengaruhi kemampuan 

komunikasi dengan orang lain. Mereka memiliki ucapan yang tidak 

jelas dan sering keliru dalam mengucapkan kata dibanding dengan 

anak lainnya (Gunarhadi, 2005). Bayi dengan down syndrome, 

tidak banyak menangis dan apabila menangis suaranya pun tidak 

keras. Ia mulai dapat tersenyum dan meraba antara usia 5 sampai 

dengan 10 bulan. Antara 9 sampai dengan 30 bulan baru bisa 

berkomunikasi dengan satu kata. Bagi bayi normal kemampuan itu 

dikuasai pada usia 7 bulan. Selain keterlambatan usia untuk 

menguasai kata, ucapannya pun kurang jelas dan memerlukan 
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penafsiran yang jelas bagi lawan bicara atau orang yang 

mendengarkan (Gunarhadi, 2005). 

 Anak down syndrome biasanya lebih mudah mempelajari 

hal secara visual seperti membaca dan demonstrasi visual 

dibandingkan dengan auditory, seperti mendengarkan dan instruksi 

secara verbal. Selain itu, mereka lebih mudah menerima informasi 

dan memahami bahasa dibandingkan dengan memproduksi 

bahasa. Dengan kata lain, kemampuan bahasa reseptif mereka 

lebih baik dibandingkan dengan kemampuan ekspresifnya (Kumin, 

2008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jiar, Satria dan 

Yahya (2012) tentang perbandingan anak down syndrome dan 

anak typicall di Malaysia dengan jumlah anak down syndrome, 31 

anak dengan umur 20-60 bulan, sedangkan jumlah anak typicall 22 

anak usia playgroup dan TK. Hasil penelitian mengatakan bahwa 

anak down syndrome memiliki keterlambatan perkembangan dalam 

banyak aspek. Selain itu, ada lima aspek dalam perkembangan 

(motorik kasar dan halus, bahasa, sosioemosi, dan bantu diri) yang 

ditemukan bahwa anak down syndrome memiliki performa yang 

buruk jika dibandingkan dengan anak typicall dalam hal bahasa. 

Temuan ini mengatakan bahwa bahasa adalah hal yang paling sulit 

untuk anak down syndrome. Perkembangan kognitif yang abnormal 
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pada anak down syndrome dapat mempengaruhi dalam 

mempelajari dan menerima informasi.   

Penelitian yang dilakukan oleh Dykens, Hodapp, dan Evans 

(2006) tentang profil dan perkembangan perilaku adaptif anak down 

syndrome mengatakan bahwa kelemahan dalam hal komunikasi 

dapat dilihat dari perilaku adapatif seperti daily living dan 

kemampuan sosialisasi. Kemampuan ekspresif lebih rendah 

dibandingkan dengan kemampuan reseptif walaupun menggunakan 

pengukuran yang berfokus pada komunikasi adaptif bukan pada 

pengukuran grammar, kosakata, atau aspek lain pada bahasa. 

Defisit yang lebih menonjol terhadap keterampilan reseptif terjadi 

ketika anak-anak berusia di atas 24 bulan dengan kemampuan 

komunikasi secara keseluruhan. Defisit tersebut tidak konsisten 

muncul saat tingkat komunikasi anak naik di atas 4 tahun. Ada 

semacam mekanisme dimana anak-anak yang mengalami defisit 

dalam bahasa ekspresif menjadi lebih mahir saat mengembangkan 

bahasa, sebaliknya mungkin ada fase dari anak-anak dengan down 

syndrome yang tidak menunjukkan defisit ekspresif pada tingkat 

komunikasi.     

Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

mendeteksi anak dengan down syndrome. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Persatuan Orangtua Anak dengan Down Syndrome 

atau yang biasa disebut POTADS (2013) seseorang dengan down 
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syndrome punya karakter fisik yang khas. Pada wajah yaitu 

memiliki mata yang miring dan tidak punya lipatan di kelopak. 

Hidung cenderung lebih kecil dan datar. Tak jarang diikuti dengan 

saluran pernapasan yang kecil pula, sehingga mereka sering 

kesulitan bernapas. Mulut pun lebih kecil dengan lidah tebal dan 

pangkal mulut yang dangkal. Otot mulut juga kerap lemah sehingga 

menghambat kemampuan bicara.  

Seperti dikutip dari Kompas (2016) bahwa data yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Sosial tahun 2010 yaitu penderita 

down syndrome pada tahun 2010 di seluruh dunia diperkirakan ada 

8 juta dan 300.000 diantaranya ada di Indonesia. Selain itu, 

prevalensi down syndrome kira-kira 1 berbanding 700 kelahiran 

(Kompas, 2010). Data yang diperoleh dari POTADS (2013), yaitu 

dalam beberapa kasus, terlihat bahwa umur wanita terbukti 

berpengaruh besar terhadap munculnya down syndrome pada bayi 

yang dilahirkan. Kemungkinan wanita berumur 30 tahun melahirkan 

bayi dengan down syndrome adalah 1:1000, sedangkan jika usia 

kelahiran adalah 35 tahun, kemungkinan adalah 1:400. Hal ini 

menunjukkan angka kemungkinan munculnya down syndrome 

makin tinggi sesuai usia ibu saat melahirkan.  

Kemampuan berbahasa adalah hal yang paling penting 

dalam perkembangan mental dan sosial. Perkembangan bahasa 

berkaitan juga dengan perkembangan kognitif. Seberapa cepat 
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anak mempelajari sebuah kata ditentukan juga oleh kemampuan 

kognitifnya. Dalam memulai komunikasi, jumlah kosakata yang 

dimiliki juga memiliki peran. Ketika anak masuk sekolah pertama 

kali, kata-kata yang anak ketahui memiliki pengaruh yang besar 

dalam memulai komunikasi (Buckley & Prevost, 2002).  

Bahasa mempengaruhi proses berpikir dan penalaran. Otak 

manusia telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk 

belajar bahasa secara lisan dan dengan mudah bahasa lisan 

digunakan dalam aktivitas. Berpikir, penalaran dan mengingat 

biasanya dilakukan di dalam pikiran. Anak dengan keterlambatan 

yang signifikan seperti dalam bahasa akan mengalami 

keterlambatan juga dalam kemampuan proses kognitifnya. Meski 

tertunda, mayoritas anak down syndrome akan menggunakan 

bahasa dalam kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Penggunaan media bantu pada umur-umur awal akan 

membantu mereka untuk menjadi jembatan dalam berbicara dan 

berkomunikasi (Buckley & Prevost, 2002).   

Komunikasi pada anak down syndrome lebih kompleks. 

Mereka diharapkan dapat menyampaikan jika ingin meminta 

pertolongan dan menawarkan bantuan. Dengan berinteraksi 

dengan lingkungan sebayanya diharapkan dapat berkomunikasi 

dengan banyak orang sehingga lingkungan dapat memahami anak 

down syndrome. Mereka diharapkan dapat memahami apa yang 
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orang lain katakan kepadanya dan apa yang diminta untuk 

dilakukan. Selain itu, mereka juga diharapkan menilai apa yang 

orang lain katakan dan memutuskan bagaimana reaksi yang tepat. 

Kemudian mereka pun diharapkan dapat memberi informasi dan 

ditanya tentang informasi oleh orang lain (Kumin, 2008). 

Saat anak memasuki masa sekolah dan menghabiskan 

beberapa jam di kelas, anak dituntut untuk dapat melakukan 

komunikasi dengan guru dan teman sekelasnya. Anak juga dituntut 

untuk mendengarkan instruksi guru, mengerjakan tugas, bekerja 

dalam kelompok bersama teman sebaya. Di sekolah, anak 

diharapkan untuk mendengarkan, memahami dan berbicara. Dalam 

kehidupan sehari-hari, interaksi di kelas, tugas-tugas di kelas, 

semua membutuhkan komunikasi (Kumin, 2008).  

Saat kemampuan komunikasi anak down syndrome berada 

dibawah kemampuan anak lainnya, hal ini dapat menimbulkan 

masalah dalam perkembangannya. Anak down syndrome tidak 

dapat mengungkapkan apa yang dirasakan dan hal yang ingin 

dilakukan kepada orang lain sehingga membuat orang lain merasa 

bingung dan berusaha memprediksi apa yang sebenarnya 

dirasakan. Contoh saat sedang di kelas, guru memberi instruksi 

untuk mengeluarkan buku pelajaran, namun anak hanya diam dan 

tidak mengikuti instruksi. Guru memprediksi bahwa anak kurang 

memahami instruksi yang diberikan, tidak mendengar instruksi, 
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sedang sakit atau belum selesai mengerjakan tugas. Padahal anak 

down syndrome berusaha berkomunikasi dengan guru di kelas 

dengan cara melakukan hal-hal yang dapat membuat guru marah 

atau tidak sesuai dengan perintah. Hal ini adalah salah satu cara 

anak down syndrome untuk berkomunikasi dengan guru di kelas 

dikarenakan anak kurang dapat menjelaskan apa yang di inginkan 

(Kumin, 2008). 

Saat berkomunikasi dengan teman sebayanya, mereka 

cenderung menggunakan kata yang kurang dapat dimengerti oleh 

orang lain. Hal ini dapat disebabkan karena pengucapan vokal 

yang kurang jelas atau kesalahan penggunaan kata sehingga 

ketika anak down syndrome berkomunikasi, orang lain kurang 

dapat memahami isi dari pembicaraan (Kumin, 2008).                   

Hal yang lain adalah anak down syndrome sering memukul dan 

menggigit anak lain sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi 

dengan teman karena kemampuan bahasa yang rendah 

(Selikowitz, 2001).  

Peneliti melakukan observasi di kelas partisipan pertama 

yaitu S. Saat guru sedang menulis tugas di buku tulis, salah satu 

teman S berdiri dari kursi, kemudian berjalan ke arah pintu dan 

ingin keluar dari kelas. Partisipan penelitian S kemudian ikut berdiri 

dari kursi. Setelah itu, ia menghampiri teman dan memukul serta 

mengangkat teman saat akan membuka pintu kelas. Guru langsung 
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berdiri dan memisahkan mereka kemudian S mengatakan duduk 

kepada temannya. S bermaksud melarang teman untuk keluar dari 

kelas karena miash jam pelajaran dan mengajak teman untuk 

duduk kembali dikursinya. Tetapi ia tidak mengatakan kepada 

teman dan langsung memukul, mengangkat teman dan hanya 

mengatakan duduk. Teman S pun nampak ketakutan. Guru pun 

menegur S dan mengatakan tidak boleh melakukan hal itu lagi 

namun S hanya diam dan melihat guru.  

Peneliti pun melakukan wawancara kepada guru S dan ia 

mengatakan bahwa terkadang merasa kesulitan memahami 

tindakan S yang tiba-tiba seperti memukul teman atau mendorong. 

Ketika ditanya, S hanya diam dan tidak mengatakan keinginannya. 

Guru hanya menebak saja apakah ia tidak senang dengan teman, 

dinakali oleh teman, atau S menginginkan sesuatu namun tidak 

dapat mengatakan.  

Wawancara pun dilakukan pada guru partisipan kedua yaitu 

I. Guru mengalami kesulitan untuk memahami arti kata-kata yang 

diucapkan karena pengucapan I kurang jelas dan hanya berbicara 

sepotong kata atau kalimat pendek. Guru sering bertanya kembali 

maksud dari perkataan I dan menanyakan apa yang diinginkannya. 

Terkadang I menunjuk dan mengatakan itu atau menarik baju guru 

untuk mengambilkan benda yang dimaksud.  
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Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa adalah 

simbol untuk berkomunikasi tentang objek, hubungan dan 

peristiwa. Hal ini seperti kode yang dipahami oleh anggota dari 

sebuah komunitas. Orang mempelajari bahasa untuk dapat 

melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi dengan lingkungan. 

Anak mempelajari banyak kata dan mereka harus belajar 

bagaimana menggabungkan kata menjadi kalimat untuk dapat 

berkomunikasi dengan orang lain (Kumin, 2008).  

Selain keterlambatan yang telah disebutkan, retardasi 

mental adalah ciri yang menumpang pada anak dengan down 

syndrome. Sebagian besar anak berada dalam kelompok retardasi 

sedang sampai berat, hanya sebagian kecil yang memiliki IQ di 

atas 50. Perkembangan mental tampaknya berkembang normal 

dari lahir sampai usia 6 bulan namun skor IQ secara bertahap 

menurun dari dekat normal pada usia 1 tahun sampai kira-kira 30 

pada usia yang lebih tua. Anak dengan down syndrome cenderung 

menunjukan defisit dalam hal bahasa, daya ingat, keterampilan 

merawat diri sendiri dan memecahkan masalah (Kaplan,  Sadock, & 

Grebb, 2010).   

Mayoritas anak down syndrome memiliki kelemahan dalam 

hal bahasa. Hal ini mempengaruhi kemampuan komunikasi mereka 

dengan orang lain. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor 

dalam perkembangan komunikasi mereka. Salah satunya adalah 
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faktor orangtua. Bahasa dalam berkomunikasi dapat dilakukan 

sepanjang hari, setiap hari. Jika orangtua sering melatih 

komunikasi anak, maka perkembangannya akan efektif (Buckley & 

Prevost, 2002).  

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi komunikasi adalah 

kemampuan intelektual anak yang akan berpengaruh pada 

kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Anak yang IQ-nya lebih 

tinggi biasanya lebih mudah, lebih tertarik dan lebih lancar dalam 

berbicara dibandingkan dengan anak yang memiliki IQ kurang 

(Hurlock, 2011). Lingkungan juga memiliki peran dalam 

perkembangan komunikasi anak (Santrock, 2007). 

Berdasarkan pemaparan diatas, anak down syndrome 

memiliki prevalensi yang cukup banyak di Indonesia. Beberapa 

penelitian pun menyebutkan bahwa keterbatasan yang dimiliki anak 

down syndrome adalah dalam hal bahasa. Rendahnya kemampuan 

berbahasa mempengaruhi komunikasi anak dengan orang lain. 

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi diperlukan untuk 

menyampaikan pesan dan keinginan kepada orang lain. 

Komunikasi pun dilakukan pada hampir setiap aspek kehidupan 

dalam lingkup yang berbeda-beda. Semakin besar usia anak, maka 

kemampuan komunikasi semakin dibutuhkan dan kompleks. 

Kesulitan komunikasi yang dimiliki oleh anak down 

syndrome, membuat lingkungan merasa kesulitan dalam 
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memahami keinginan anak. Lingkungan pun menjadi sering 

menduga arti dari kata atau perilaku anak. Selain itu, beberapa 

faktor yang telah disebutkan di atas, memiliki pengaruh dalam 

perkembangan komunikasi anak seperti faktor orangtua, kognitif 

dan lingkungan. Namun faktor yang seperti apa yang dapat 

memberikan dampak positif terhadap perkembangan komunikasi 

anak dengan gangguan down syndrome. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran 

kemampuan komunikasi anak down syndrome. Kemampuan 

komunikasi anak akan dilihat dalam dua bentuk yaitu komunikasi 

verbal dan non verbal.     

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana gambaran bentuk komunikasi anak down syndrome? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi anak 

down syndrome? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bentuk 

komunikasi anak down syndrome dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis anak 

dimana dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai bentuk 

komunikasi anak down syndrome.   

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi berbagai pihak khususnya pada pihak yang bergerak dalam 

bidang psikologi klinis anak untuk membuat rancangan intervensi 

yang dapat meningkatkan komunikasi anak. Selain itu, dapat juga 

menjadi masukan untuk para orangtua dan masyarakat agar lebih 

dapat mengetahui bentuk komunikasi verbal dan non verbal yang 

dilakukan dan diharapkan dapat lebih memahami komunikasi anak 

dengan gangguan down syndrome. Selain itu, dapat memperbaiki 

faktor yang dapat memengaruhi perkembangan komunikasi pada 

anak down syndrome. 


