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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi 

pada anak dengan gangguan down syndrome. Penelitian dilakukan 

di dua sekolah luar biasa di kota Semarang, yaitu di SLB C Widya 

Bhakti, SLB C1 Widya Bhakti dan SLB C Swadaya. Pemilihan 

partisipan disesuaikan dengan kriteria yang ada yaitu anak dengan 

gangguan down syndrome, berusia 7 hingga 12 tahun, dan dapat 

berkomunikasi dua arah.  

Sebelum memulai penelitian, peneliti membuat surat izin 

penelitian dari Fakultas untuk diberikan kepada Kepala Sekolah 

SLB C yang bersangkutan. Setelah itu, peneliti memberikan surat 

izin penelitian kepada Kepala Sekolah dan menyampaikan maksud 

serta tujuan melakukan penelitian di sekolah tersebut. Kepala 

Sekolah kemudian memberi data tentang jumlah anak dengan 

gangguan down syndrome dengan rincian sebagai berikut : 

 SLB C Widya Bhakti  

- Jumlah siswa   : 45   

- Jumlah down syndrome : 2  (Laki-laki) 
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 SLB C1 Widya Bhakti 

- Jumlah siswa : 54 

- Jumlah down syndrome :10 8 (Laki-laki), 2 (Perempuan) 

 SLB C Swadaya  

- Jumlah siswa : 70 

- Jumlah down syndrome : 7  4 (Laki-laki), 3 (Perempuan) 

 

Setelah peneliti mendapatkan data  anak, kemudian peneliti 

menemui guru kelas masing-masing dan melakukan observasi awal 

untuk melihat apakah anak dapat berkomunikasi dua arah. Setelah 

itu, peneliti memilih tiga orang partisipan yang sesuai dengan 

kriteria yaitu S usia 10 tahun, I usia 8 tahun dan A usia 12 tahun. 

Kemudian peneliti melakukan raport kepada ketiga partisipan. 

Setelah itu, peneliti menemui orangtua partisipan apakah berkenan 

untuk menjadi partisipan dalam penelitian.  

Tempat yang digunakan untuk wawancara dan observasi 

yaitu di sekolah dan di rumah. Peneliti akan melakukan wawancara 

kepada ibu partisipan dan guru di sekolah. Selain itu juga akan 

dilakukan observasi untuk melihat komunikasi partisipan di sekolah 

maupun di rumah.          

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

meliputi pencarian partisipan penelitian, survey, melakukan 
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pendekatan awal, perijinan dan pengetesan. Peneliti mencari 

partisipan penelitian dengan menentukan sekolah yang akan 

digunakan oleh peneliti. Setelah itu, peneliti melakukan survey ke 

sekolah dan mencari tahu apakah ada partisipan yang sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan dengan bertanya tentang data anak 

down syndrome kepada Kepala Sekolah.  

Setelah mendapatkan informasi, kemudian peneliti 

mengajukan surat izin kepada Kepala Sekolah untuk melakukan 

penelitian di SLB C Widya Bhakti, SLB C1 Widya Bhakti, dan SLB 

Swadaya. Selain itu, peneliti juga mengajukan perijinan secara 

personal kepada partisipan penelitian melalui informed consent 

atau kesediaan sebagai partisipan penelitian. 

 Kriteria partisipan penelitian yang dicari oleh peneliti adalah 

anak dengan gangguan down syndrome, berusia 7 hingga 12 tahun 

dan dapat berkomunikasi dua arah. Setelah mendapatkan perijinan 

dari pihak sekolah, peneliti mendapatkan tiga orang partisipan yang 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah itu, peneliti 

berkenalan dan membangun rapport kepada ketiga partisipan. 

Peneliti juga menemui guru dan orangtua partisipan untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan peneliti akan melakukan 

observasi dan wawancara. Peneliti memberikan informed consent 

kepada orangtua partisipan sebagai tanda kesediaan untuk menjadi 

responden dalam penelitian.  
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Setelah orangtua partisipan menyetujui terlibat dalam 

penelitian, peneliti membawa partisipan dan orangtua untuk 

melakukan pengetesan di lembaga psikologi yaitu Pusat Psikologi 

Terapan Soegijapranata. Tes yang dilakukan meliputi tes 

kemampuan intelektual (IQ), tes perilaku adaptif serta konsultasi 

hasil dengan psikolog. Setelah itu, peneliti mulai mengumpulkan 

data dengan melakukan observasi dan wawancara serta 

menyiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam penelitian yang 

berupa catatan hasil observasi dan rekaman wawancara.    

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data  

Waktu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

dilaksanakan selama kurang lebih sekitar satu bulan setengah 

mulai pada tanggal 27 September 2017 hingga 7 November 2017. 

Jadwal pengumpulan data observasi dilakukan saat partisipan 

berada di sekolah dan dilakukan selama kurang lebih satu hingga 

dua jam. Peneliti masuk ke dalam kelas untuk mengamati perilaku 

komunikasi partisipan. Sedangkan pengumpulan data wawancara 

dilakukan kepada guru dan orangtua secara fleksibel, sesuai 

dengan persetujuan antara peneliti, guru dan orangtua. Waktu dan 

tempat pun berdasarkan persetujuan agar tidak mengganggu 

aktivitas yang dilakukan.  

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan 

panduan pertanyaan dalam wawancara dan alat bantu rekaman 
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berupa handphone. Sedangkan saat observasi, peneliti 

menggunakan panduan observasi berisi perilaku yang diamati dan 

mencatat seluruh kegiatan, perilaku, perkataan yang dilakukan oleh 

partisipan. Peneliti juga beberapa kali merekam kegiatan partisipan 

untuk melengkapi data observasi. Berikut ini adalah jadwal 

pengumpulan data yang dilakukan kepada ketiga partisipan :  

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data 

No Partisip
an 

Tanggal Waktu Tempat Keterangan 

1. S 27 September 2017 08.00 - 09.00 Sekolah  Building rapport 
dan Observasi 

  2 Oktober 2017 10.00 - 12.00 Lembaga 
Psikologi 

Pengetesan 
pertama 

  3 Oktober 2017 10.00 - 12.00 Lembaga 
Psikologi 

Pengetesan 
kedua 

  10 Oktober 2017 08.00 - 09.00 Sekolah Observasi 
  19 Oktober 2017 08.00 - 09.00 Sekolah Observasi 
  20 Oktober 2017 11.00 - 12.00 Rumah Observasi 
  21 Oktober 2017 10.30 - 12.00 Rumah Observasi 
  23 Oktober 2017 11.00 - 12.00 Sekolah Wawancara guru 
  25 Oktober 2017 11.00 - 13.00 Rumah Wawancara ibu 
2. I 9 Oktober 2017 08.00 - 09.00 Sekolah Building rapport 

dan Observasi 
  10 Oktober 2017 08.00 - 10.00 Lembaga 

Psikologi 
Pengetesan 

  12 Oktober 2017 09.00 - 10.00 Sekolah Observasi 
  13 Oktober 2017 09.30 - 11.00 Sekolah Wawancara 

nenek 
  20 Oktober 2017 16.30 - 18.00 Rumah Observasi 
  24 Oktober 2017 08.00 - 10.00 Sekolah Observasi 
  24 Oktober 2017 11.30 - 12.30 Sekolah Wawancara guru 
  27 Oktober 2017 16.30 - 18.00 Rumah Observasi 
3. A 18 Oktober 2017 10.00 - 11.00 Sekolah Building rapport 

dan observasi 
  22 Oktober 2017 08.00 - 09.00 Sekolah Observasi 
  23 Oktober 2017 08.00 - 09.00 Sekolah Observasi 
  26 Oktober 2017 08.00 - 10.00 Lembaga 

psikologi 
Pengetesan  

  27 Oktober 2017 09.00 - 10.00 Sekolah Wawancara guru 
  31 Oktober 2017 16.30 - 18.00 Rumah Observasi 
  3 November 2017 16.30 - 18.00 Rumah Wawancara ibu 
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D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Partisipan 1 

Tabel 4. Profil Partisipan 1 
Nama S 

Tempat Lahir  Semarang 

Tanggal Lahir  24 Januari 2007 

Alamat Jagalan tengah, Semarang 

Anak ke Satu dari empat bersaudara 

Usia Kronologis 10 tahun 8 bulan 

Usia Mental VABS 6 tahun 1 bulan 

Usia Mental Binet 4 tahun 

IQ 40 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Pendidikan  SD 

Kelas  1 

Hasil Tes Menggunakan VABS 

Subdomain/ Subranah Age Equivalent/ Setara 
dengan anak usia 

Komunikasi 

 Reseptif 

 Ekspresif 

 Tertulis 

2 tahun 
2 tahun 2 bulan 
2 tahun 
1 tahun 6 bulan 

Keterampilan dalam kehidupan 
sehari-hari 

 Personil 

 Domestik 

 Masyarakat  

5 tahun 4 bulan 
 
5 tahun 2 bulan 
6 tahun 5 bulan 
4 tahun 7 bulan 

Sosialisasi 

 Hubungan Antar Personil 

 Bermain dan Waktu 
Senggang 

 Keterampilan Mengatasi 

6 tahun 1 bulan 
3 tahun 1 bulan 
2 tahun 7 bulan 
 
1 tahun 6 bulan 

Hasil Tes Menggunakan Binet 

Aspek Intelektual Kategori 

¤ Pemahaman umum  25% (Kurang Sekali) 

Kemampuan koordinasi mata dan 
tangan 

50% (Sedang) 

Pemahaman angka 
(mengurutkan) 

 0%  

Ingatan dan konsentrasi 0% (Kurang Sekali) 

Perbendaharaan kata & 
kelancaran verbal 

50% (Sedang) 

Penalaran dan pengambilan 
keputusan 

50% (Sedang) 
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a. Hasil Wawancara Ibu 

S adalah anak pertama dari empat bersaudara. Adik 

kedua dan ketiga perempuan, sedangkan adik keempat laki-

laki. Adik kedua duduk di bangku SD kelas 3, adik ketiga 

duduk di bangku SD kelas 4 dan adik S yang terakhir 

bersekolah di TK B. S belum pernah bersekolah sebelumnya 

dikarenakan faktor biaya sehingga saat berumur 10 tahun S 

baru bersekolah di SLB. Ibu S berusia 29 tahun dan bekerja 

membuat gorengan pia-pia setiap hari, sedangkan ayah S 

berusia 42 tahun, bekerja serabutan dan lebih sering tidak 

bekerja, hanya dirumah. Terkadang ayah S ikut dalam 

kelompok barongsai dan pentas hingga ke Jakarta. Di rumah, 

S tinggal dengan ayah, ibu, nenek, dan kedua adiknya. Adik S 

yang terakhir diasuh oleh tetangganya yang bekerja sebagai 

pemulung. Terkadang pulang ke rumah setiap hari atau 2-3 

hari sekali. Tetapi kadang setiap pulang sekolah, adik S 

pulang ke rumah untuk ganti baju dan makan. Setelah itu, 

akan ke ruko depan gang rumah untuk menemui orangtua 

asuhnya. Setiap hari adik S lebih sering tidur di emperan ruko 

dibandingkan tidur dirumah.  

Orangtua tidak mengetahui jika S mengalami gangguan 

down syndrome. Saat awal kehamilan, ibu S tidak mengalami 

ngidam atau muntah-muntah. Ibu merasa sehat dan tidak 
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pernah mengalami sakit selama hamil. Ibu juga tidak pernah 

memeriksakan kandungan ke dokter. Ibu hanya 

mengkonsumsi vitamin seadanya, makan sayur dan buah. 

Saat akan melahirkan, ibu tidak mengerti jika bayi akan lahir. 

Ibu hanya merasa mules seperti mau BAB. Kemudian ibu 

pergi ke kamar mandi dan ternyata sudah pecah air ketuban. 

Ibu dan nenek kemudian pergi ke bidan dengan menaiki 

becak. Saat di becak, kepala bayi sudah mulai sedikit 

kelihatan. Nenek menyuruh ibu untuk menahan agar bayi tidak 

keluar dan menekan kepala bayi agar masuk kembali. 

Setibanya di bidan, ibu hanya sekali tarikan nafas dan 

‘ngeden’ kemudian bayi keluar. Saat lahir, S berkulit putih 

bersih dan berat badannya hanya 2,7 kg. S juga tidak 

menangis saat lahir. Setelah di tepuk-tepuk pantatnya oleh 

bidan, S baru menangis. Bidan tidak menyampaikan apapun 

tentang kondisi S. Setelah dibawa pulang kerumah, S 

menunjukan respon yang lambat. S sering menangis dan sulit 

tidur.  

Saat usia empat bulan, S menderita sakit panas, napas 

nya berbunyi seperti sesak. Berat badan S juga menurun, 

kurus serta kulit menghitam. S juga jadi jarang menangis. 

Orangtua mengalami kebingungan tentang kondisi S. Nenek S 

menyarankan untuk membawa ke orang pintar namun 
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lingkungan menyarankan untuk dibawa ke dokter. Saat 

dibawa ke rumah sakit, S di opname dan disedot cairan yang 

menganggu pernapasannya.  

Setelah pulang ke rumah, napas S masih berbunyi. 

Tetangga menyarankan untuk mengeluarkan dahak yang ada 

di tenggorokan dengan telunjuk. S di baringkan dikasur, 

kemudian nenek S mengeluarkan dahak dengan telunjuk. 

Dahak yang dikeluarkan berwarna kuning dan hijau kental. 

Setiap hari nenek mengeluarkan dahak yang ada di 

tenggorokan S selama dua bulan. Setelah itu, napas S sudah 

tidak berbunyi lagi.     

Orangtua membawa S ke orang pintar. Orang pintar 

mengatakan bahwa S terkena sawan hingga dua kali. Orang 

pintar mengobati S dengan membaca doa. Sepulang dari 

orang pintar, S mengalami perkembangan. S baru dapat 

berjalan usia satu tahun setengah dan tidak merangkak. Saat 

mulai berjalan, kaki S jinjit dan tidak dapat berjalan dengan 

baik. Ibu dan nenek membawa S dua kali ke Sendang Ketek 

di daerah Ungaran. Disana S dimandikan, setelah pulang dari 

sana S mulai dapat belajar berjalan. Saat usia dua tahun, S 

belajar berjalan dengan merambat dan menyeret salah satu 

kakinya. Usia tiga tahun, S dapat berjalan. Setelah dapat 

berjalan, S sering memanjat, berlari dan tidak bisa diam.  
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S juga tidak mengeluarkan kata-kata atau ocehan. Jika 

S menginginkan sesuatu, ia akan menunjuk. Orangtua dan 

nenek terus mengajak S mengobrol. Jika S menunjuk benda, 

ibu akan mengatakan nama benda tersebut. S lebih sering 

diam dan menangis.  S dapat berbicara usia 4 tahun. Ia dapat 

mengatakan mama, papa, mbah e, mam (makan). Usia 6 

tahun, S mulai dapat berbicara dua kata. Saat usia 6 tahun, S 

mengikuti sunat massal. Saat disunat, S tidak menangis. Ibu 

mengatakan sedari kecil S tidak peka terhadap rasa sakit. Jika 

terjatuh, S hanya diam saja dan tidak menangis.  

Saat kecil, S senang mendengar lagu karena nenek 

membelikan radio dan salon. Nenek setiap hari menyetel lagu 

dan S senang berjoget saat lagu diputar. S dan adiknya sering 

mendengar lagu, namun kadang S dan adik sering berkelahi 

karena ingin mendengar lagu dan radio nya pun rusak. 

Kemudian ibu membeli handphone dan S memutar lagu lewat 

handphone setiap hari. S sangat menyukai lagu dangdut dan 

hafal lirik lagu nya. Beberapa lagu anak-anak juga hafal 

karena sering diputar disekolah. 

Sebelumnya S belum pernah bersekolah di TK atau 

lembaga pendidikan manapun. Setiap hari, S hanya dirumah 

dan sering ikut ibu mengantar gorengan ke warung-warung. 

Selain itu, S juga bermain dengan teman-teman. Selain faktor 
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biaya, ibu juga merasa kebingungan akan menyekolahkan S 

dimana karena ibu tahu S anak yang tidak normal. Akhirnya 

tetangga memberi tahu untuk menyekolahkan S di SLB. 

Sebelum masuk sekolah, S pernah melakukan tes psikologi di 

RS.Kariadi. disana dokter mengatakan jika S mengalami 

gangguan down syndrome. Itu kali pertama ibu mendengar 

nama gangguan yang dialami S. Saat itu, ibu tidak merasa 

sedih dan kecewa karena tidak paham apa itu gangguan down 

syndrome. Sejak S lahir, tepatnya saat S usia 1 tahun, ibu 

sudah merasa S berbeda dengan anak lain pada umumnya. Ia 

mengatakan bahwa perkembangan S lambat, terlebih karena 

S belum dapat berbicara di usia 1 tahun. Oleh karena itu, ibu 

mengatakan S anak yang tidak normal. Nenek terkadang 

menyebut S mengalami gangguan yang membuatnya idiot. 

Nenek juga tidak mengetahui nama gangguan yang dialami 

oleh S.       

S termasuk anak yang pemberani. Saat acara 

tujuhbelasan dirumah, S tampil menyanyi dan berjoget 

dipanggung. Tetangga di lingkungan rumah S tertawa geli 

melihat S menyanyi dan berjoget. Setelah tampil, S 

mendapatkan uang seratus ribu kemudian ia memberikan 

uang kepada ibunya. S tidak malu untuk tampil menyanyi di 

depan umum. Ia juga mudah bergaul di lingkungan sehingga 
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banyak tetangga yang senang padanya. Selain itu S juga 

belum mengenal jumlah uang. Saat diberikan uang, ia tidak 

tahu berapa nominalnya.  

S sering bermain di lingkungan rumahnya. Di sekitar 

rumah S, lebih banyak orang dewasa dibandingkan dengan 

teman sebayanya. Oleh karena itu, S terbiasa berinteraksi 

dengan mereka. Mereka juga sering mengajak S 

berkomunikasi. Saat bermain kerumah tetangga, S sering 

diberi makanan atau uang namun S akan memberikan 

makanan dan uang kepada ibu atau neneknya. S tidak suka 

jajan, ia hanya suka makan nasi, sayur dan lauk. Tetapi ada 

juga tetangga S yang sering menjadikan S sebagai bahan 

bercanda atau bahan olokan. S sering diajari kata-kata kasar 

dan S mengulangnya dirumah. Ibu dan nenek sering 

mengajari S untuk tidak berkata seperti itu.         

S sangat suka makan dan tidak memilih dalam hal 

makanan. Dalam sehari, S dapat makan nasi tiga hingga 

empat kali. Namun ia tidak dapat makan makanan yang keras 

seperti keripik, kerupuk atau ikan goreng. Jika makan ayam 

atau ikan, ibu atau nenek harus mensuwir menjadi kecil agar 

S dapat mengunyahnya. S sangat suka makan pia-pia karena 

ibu membuat setiap hari. S senang makan pia-pia dengan 
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nasi, kecap, sambal atau dengan kuah sayur. S juga tidak 

suka ngemil seperti kue dan roti. 

Jika S memiliki keinginan, maka harus dituruti. Jika 

tidak, S akan terus menagih kepada orangtua. Ibu 

mengatakan, jika S sudah dijanjikan sesuatu seperti akan 

diajak bermain oleh teman ibunya, maka S akan 

mengingatnya dan menyuruh ibu untuk menelpon temannya 

itu agar cepat datang kerumah. Selain itu, jika S marah ia 

akan menangis sambil membuang barang-barang dan 

terkadang memukul adiknya hingga menangis. Jika S sudah 

seperti itu, nenek akan marah dan berkata dengan nada tinggi 

kepada S. S sangat takut kepada nenek, terlebih jika nenek 

sudah marah kepadanya.   

S juga tidak dapat minum es karena akan langsung 

diare. Ia senang minum teh manis hangat dan jarang minum 

air putih. Selain itu, S sangat senang bermain air. Jika cuaca 

sedang panas, S bisa tiga kali mandi dalam sehari karena 

merasa panas. Namun keesokan harinya, S mengalami pilek 

dan masuk angin. Orangtua sering melarang S untuk mandi 

berkali-kali. Setiap malam saat tidur, S jarang menggunakan 

baju karena panas. Tak jarang S juga tidur di teras tetangga 

depan rumahnya. 
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Sejak S diopname di rumah sakit, nenek memberikan S 

suplemen makanan yaitu somen. Nenek mengetahui tentang 

suplemen makanan dari sebuah iklan di radio. Kemudian 

nenek bertanya kepada tetangga dan diberitahu jika dapat 

dibeli di klenteng. Jika S sakit, maka nenek menyuruh S 

meminum suplemen tersebut. Semenjak mengkonsumsi 

suplemen tersebut, hingga saat ini S jarang sakit parah seperti 

waktu kecil. S hanya sering pilek dan diare jika salah makan 

atau masuk angin. 

Lingkungan memandang S seperti anak lainnya. Ibu 

mengatakan tetangga senang dengan S karena ia anak yang 

lucu dan mudah bergaul dengan siapa saja, terlebih saat 

menyanyi dan berjoget. Walaupun kadang tetangga sering 

mengeluhkan perilaku S yang nakal. Namun Ibu menerima S 

dengan gangguan yang dimilikinya. Ibu tetap merawat S dan 

tidak membeda-bedakan dengan anak yang lain. Ibu tahu jika 

S anak yang tidak normal, namun ibu tidak begitu paham 

tentang gangguan yang dialami oleh S. Ibu juga tidak 

berusaha mencari tahu dan yang ia ketahui hanyalah S 

mengalami keterlambatan dalam perkembangan dan berbeda 

dengan anak lain pada umumnya. Sekarang Ibu hanya 

berharap S dapat mengurus dirinya sendiri dalam aktivitas 

sehari-hari seperti makan, mandi, pakai baju. Sebenarnya S 
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sudah cukup mampu melakukannya, namun terkadang ibu 

masih sering membantu agar lebih cepat selesai.   

 

b. Hasil Wawancara Guru 

Menurut guru, S memiliki kemampuan komunikasi yang 

paling baik diantara teman-teman dikelas. Saat diajak 

berkomunikasi oleh guru, S dapat menanggapi dan menjawab 

walaupun dengan kalimat pendek. Guru sering membetulkan 

kosakata dan pengucapan yang digunakan S karena ia sering 

menggunakan bahasa Jawa seperti saat mengatakan baju, S 

mengatakan klambi. Guru akan menyuruh S untuk mengulangi 

lagi dalam bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa yang 

digunakan S cenederung kasar, guru pun sering 

membetulkan.   

S belum dapat membaca dan menulis sendiri. 

kemampuan menulis S hanya dapat menebalkan titik-titik yang 

dibuat terlebih dahulu oleh guru. Namun saat ditunjukkan 

gambar-gambar, S dapat menyebutkan nama-nama benda 

yang dimaksud. S lebih mudah mempelajari sesuatu 

menggunakan gambar.  

S pun dapat memahami perintah yang diberikan oleh 

guru. Namun S belum dapat memahami aturan dan masih 

semaunya sendiri saat di sekolah. Jika mood S sedang tidak 
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baik, maka ia tidak mau belajar, merengek ingin pulang dan 

sering berada di luar kelas untuk menonton televisi atau hanya 

tidur-tiduran di aula sekolah. Saat guru kesulitan untuk 

membujuk S, maka guru akan menyetel musik dari handphone 

agar membuat S mau belajar. S sangat senang mendengar 

musik. Ia dapat bernyanyi dan berjoget mengikuti irama. 

Beberapa lagu anak-anak pun S hafal walaupun kadang 

hanya mengucapkan bagian akhir dari kalimat.  

S pun tidak mengalami masalah pendengaran, dapat 

mendengar dan menanggapi lawan bicara. Selain itu, ia pun 

melakukan kontak mata saat berkomunikasi. Beberapa 

sentuhan pun S lakukan dalam komunikasi seperti berjabat 

tangan dengan guru saat datang ke sekolah dan mengelus 

kepala teman. Ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh s pun 

sesuai dengan topik pembicaraan. S akan cemberut jika 

sedang tidak mood belajar, tersenyum saat menyapa teman, 

dan menampilkan mimik wajah marah dan tidak suka dengan 

anak yang lebih kecil. Penggunaan ruang dan jarak saat 

berkomunikasi pun cukup wajar. Jaraknya tidak terlalu dekat 

dan tidak terlalu jauh saat berkomunikasi dengan guru dan 

teman di sekolah.    
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c. Hasil Observasi 

Observasi partisipan dilakukan sebanyak lima kali, tiga 

kali dilakukan di sekolah dan dua kali di lakukan di rumah. 

Perilaku komunikasi yang ditunjukan partisipan di sekolah 

maupun di rumah, tidak menunjukkan perbedaan. S dapat 

mengucapkan dua hingga lima kata dalam berkomunikasi. 

Kata-kata yang diucapkan adalah kata yang sering didengar 

dan digunakan setiap hari seperti makan, minum, emoh, 

pulang, balik. S senang bermain, masih semaunya sendiri, 

dan belum memahami aturan. S menggunakan bahasa jawa 

dan pada beberapa kata pengucapannya kurang jelas. S pun 

ramah pada teman di sekolah dan di rumah. Ia sering 

menyapa dan memanggil nama teman atau tetangganya.  

Namun saat ia tidak suka pada temannya, S sering 

memukul atau mendorong badan teman. Terkadang hingga 

teman terjatuh. Perilaku ini sering muncul tiba-tiba sehingga 

ibu atau guru pun kesulitan mencegahnya. Guru dan ibu 

terkadang tidak tahu apa penyebab S berperilaku seperti itu. 

Jika memiliki keinginan, maka harus terpenuhi saat itu juga. 

Saat di sekolah, S sering merengek meminta pulang dan tidak 

mau belajar. Ia pun tidak betah untuk duduk lama di dalam 

kelas. S sering berjalan-jalan dan keluar masuk ke kelas lain. 
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Saat belajar dirumah pun, S mudah bosan dan lebih senang 

bermain.  

Saat bermain dengan teman, S masih kesulitan untuk 

berbagi. Ketika ingin meminjam mainan yang sedang 

dipegang teman atau adiknya, S cenderung merebut karena 

tidak tahu nama benda yang diinginkan. S juga banyak 

menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi seperti 

menunjuk, menggeleng, melambaikan tangan. Ekspresi wajah 

yang ditunjukkan pun sesuai dengan emosi dan topik 

pembicaraan yaitu tertawa, menangis, marah. S pun beberapa 

kali melakukan sentuhan kepada lawan bicara seperti 

memegang tangan, memeluk, merangkul.  

S sangat menyukai musik dan hafal beberapa lagu 

anak-anak. Saat mood S kurang baik dan tidak mau belajar, 

guru menyetel musik dari handphone dan mengajak partisipan 

untuk bernyanyi. S dengan senang hati akan maju ke depan 

kelas dan bernyanyi. Saat bernyanyi, S nampak gembira dan 

tertawa. S sangat senang bernyanyi menggunakan mik.       

 

d. Analisis Kasus Partisipan 1 

Partisipan pertama dalam penelitian ini adalah S dan 

berusia 10 tahun. S belum pernah bersekolah sebelumnya 

dikarenakan faktor biaya sehingga saat ini S masih duduk di 
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bangku kelas 2 SLB. S termasuk anak yang supel dalam 

bergaul dan mudah dekat dengan orang baru. S juga 

termasuk anak yang ceria dan ceriwis dalam berbicara. 

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh S lebih banyak 

dilakukan secara verbal. S memiliki kosakata yang cukup 

beragam namun lebih banyak kata yang diucapkan dalam 

bahasa jawa. Jika S tidak mengetahui nama sebuah benda, 

maka ia akan mengucapkannya dalam bahasa jawa. S cukup 

dapat diajak berkomunikasi dua arah.  

Dalam berkomunikasi, S dapat mengucapkan dua 

hingga enam kata, namun tidak dalam susunan kata yang 

baku. Terkadang ia hanya mengucapkan kata per kata dalam 

berbicara. S jarang berkomunikasi dengan kalimat yang 

panjang. Jika S memiliki keinginan, maka ia akan langsung 

menyebutkan benda atau hal yang diinginkan. Gaya bicara S 

pun cenderung kasar karena ia terbiasa mendengar keluarga 

dan lingkungannya berbicara seperti itu. Dalam mengucapkan 

kata, masih terdengar kurang jelas. Namun pada beberapa 

kata, S dapat mengucapkannya secara jelas. Kata-kata yang 

biasa diucapkan adalah kata yang ia dengar sehari-hari. 

Ketika ibu atau guru memberikan perintah, S dapat 

memahami dan melakukan sesuai perintah. Jika S kurang 
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mengerti apa yang dimaksud, ia akan bertanya kepada ibu 

atau guru.  

Kemampuan S dalam memahami penggunaan bahasa 

dalam situasi sosial (pragmatik) cenderung kurang. S kurang 

dapat memahami aturan-aturan, baik saat bermain ataupun di 

sekolah. Menurut data wawancara guru di sekolah, terkadang 

saat belajar S menunjukkan sikap semaunya sendiri dan 

tergantung ‘mood’. Jika mood sedang tidak baik, maka S akan 

merengek untuk pulang dan tidak mau belajar di sekolah. S 

hanya mengatakan pulang dan guru berusaha membujuk 

namun S tetap merengek. Selain itu, saat bermain di sekolah 

dengan teman-teman, S cenderung merebut dan tidak 

mengatakan pinjam. Jika S tidak menyukai teman, ia pun akan 

memukul atau mendorong teman.  

Selain itu, S lebih cepat memahami informasi melalui 

pembelajaran visual. Berdasarkan data observasi yang 

dilakukan di sekolah, guru mengajarkan kosakata melalui 

gambar. Seperti saat mengajarkan S tentang benda yang 

digunakan untuk mandi. S dapat menyebutkan nama-nama 

benda dengan menunjuk gambar yang ditempel oleh guru di 

buku tulisnya.   

Dalam kemampuan menulisnya, S hanya mampu 

menebalkan huruf atau angka dan belum mampu menulis 



84 
 

 
 

sendiri. ketika mood S sedang baik, ia akan menebalkan dan 

dapat mengikuti titik-titik yang ada dengan rapi. Namun saat 

mood S kurang baik, maka ia akan mengerjakannya dengan 

asal dan kadang keluar dari titik-titik yang ada. S juga kurang 

mampu menyebutkan urutan huruf dan angka secara benar. 

Daya ingat yang dimiliki S cenderung kurang sehingga saat 

diajari untuk mengenal huruf dan angka S mudah sekali lupa. 

S juga memiliki konsentrasi yang pendek saat belajar, 

ia anak yang mudah bosan dan lebih menyukai bermain. Hal 

ini juga dikarenakan kapasitas intelektual yang dimiliki S 

cenderung kurang dengan IQ sebesar 40. Usia mental S pun 

setara dengan anak usia 4 tahun sehingga dalam belajar S 

mudah bosan dan lebih senang bermain. Oleh karena itu, S 

pun belum dapat membaca kata dan saat disuruh membaca ia 

akan merespon dengan membaca asal atau bertanya itu apa.  

Saat diajak berkomunikasi, S dapat mendengar dan 

merespon lawan bicaranya. Jika dipanggil, ia akan menjawab 

atau menengok dan melakukan kontak mata terhadap lawan 

bicaranya. Pendengaran S pun tidak mengalami masalah. Jika 

S tidak dapat mengungkapkan secara verbal maka ia akan 

menggunakan gerakan isyarat. Menurut data wawancara dan 

observasi, gerakan isyarat yang digunakan oleh S adalah 

mengangguk tanda setuju, menggeleng tanda tidak setuju, 
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menunjuk benda yang diinginkan, mengibaskan tangan tanda 

tidak mau, memanggil teman dengan melambaikan tangan, 

memegang perut saat lapar, mengangkat satu jari saat ditanya 

oleh guru untuk menunjukkan bahwa S adalah anak kelas 1, 

menirukan gerakan sikat gigi saat belajar tentang peralatan 

mandi, menirukan gerakan keramas dengan mengangkat 

kedua tangan ke atas kepala, meletakkan satu jari di depan 

mulut tanda untuk jangan berisik, memegang perut karena 

lapar, menggerakan tangan pura-pura menggoreng, meniup 

jari seolah-olah terkena panas, pura-pura makan, dan 

melambaikan tangan memanggil adik.  

Beberapa kali dalam observasi, S juga terlihat 

melakukan sentuhan saat berkomunikasi yaitu menggandeng 

tangan, memeluk, merangkul dan mengelus kepala teman. 

Tak jarang juga S memukul, mendorong, menepuk tangan 

atau mengangkat teman. Hal ini dilakukan karena S kurang 

suka pada teman atau anak yang lebih kecil. Namun orang di 

sekitar S seperti guru atau orangtua tidak mengetahui 

penyebabnya. S sering tiba-tiba memukul temannya, ketika 

ditanya oleh ibu S tidak dapat menjelaskan hanya 

mengatakan “jotos, jorok’ke, jatoh”. 

Guru dan ibu mengatakan jika emosi S masih labil dan 

jika marah S akan mengamuk, memukul dan membuang 
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barang. Selain itu, ekspresi yang sering ditunjukan S dalam 

observasi adalah ekspresi tertawa, tersenyum, menangis, 

cemberut, dan marah. Ekspresi yang ditampilkan oleh S 

sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam observasi, jika ia 

sedang marah, maka matanya akan melotot dan ia akan 

memukul temannya. Jika keinginannya tidak dituruti maka ia 

akan merengek dan kemudian menangis. Saat S diledek atau 

digoda, ia juga sering menampilkan ekspresi wajah cemberut.  

Saat S sedang senang, ia akan tertawa, tak jarang ia 

juga berjoget menggoyang-goyangkan badannya. S sering 

menampakkan mimik lucu sehingga orang di sekitarnya sering 

tertawa melihat ekspresi wajahnya. Selain itu, saat 

berkomunikasi dengan teman atau guru S pun menggunakan 

ruang dan jarak yang tepat. Ia akan menghampiri lawan bicara 

dan tidak berteriak dalam mengucapkan kata. Jika pada orang 

yang sudah dikenalnya, S terkadang memanggil dengan 

berteriak namun setelah itu ia akan menghampiri atau hanya 

sekedar menyapa.  

Di sisi lain, S memiliki bakat dalam bidang seni dan 

sangat menyukai musik. Ia sangat senang bernyanyi dan 

berjoget. Lagu yang disukai S adalah lagu anak-anak dan lagu 

dangdut. Berdasarkan data wawancara dan observasi, jika S 

sedang dalam mood yang kurang baik di sekolah, guru 
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biasanya akan mengajak S untuk bernyanyi. S akan kembali 

ceria dan bernyanyi penuh penghayatan. Menurut data 

wawancara, ibu mengatakan bahwa lagu adalah salah satu 

hal yang dapat membuat S menjadi bisa berbicara. Saat kecil 

nenek sering memutar lagu melalui pengeras suara dan S 

sering mendengar kata-kata yang diucapkan dalam lagu. 

Lama-kelamaan S menjadi bisa mengucapkan sebuah kata 

karena ia sering mendengar lagu.  

Selain itu, orangtua dan nenek juga sering mengajak S 

untuk berkomunikasi. Saat S tidak dapat mengutarakan 

keinginannya, ia akan menunjuk. Setelah itu, ibu akan 

memberi tahu S nama dari benda yang ditunjuk. Lingkungan 

sekitar rumah S pun sering kali mengajak S untuk 

berkomunikasi. Tetangga sering menyapa dan menggoda S. 

Awalnya S hanya diam saja, namun karena sering mendengar 

orang berbicara maka S pun dapat mengucapkan kata. Dalam 

observasi nampak S beberapa kali menirukan kata yang 

sering disebut oleh orang dewasa. Ibu mengatakan S sering 

diajari kata-kata kotor oleh tetangga. Saat diberi tahu bahwa 

itu kata yang tidak baik, S tidak mau lagi mengucapkannya.     

S memiliki keluarga yang menyayanginya. Adik-adik S 

termasuk orang yang perhatian dan akan membantu S jika ia 

tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti membantu 
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mengambilkan makanan, minuman, mengambilkan barang. 

Adik-adik juga lebih sering mengalah kepada S dalam 

bermain. Dari data observasi, ibu dan nenek lebih sering 

membantu S melakukan kegiatan sehari-hari dibandingkan 

dengan adiknya.  

Dalam tes untuk mengukur perilaku adaptif, S memiliki 

usia mental yang setara dengan anak usia 6 tahun 1 bulan 

sedangkan usia S adalah 10 tahun. Dalam ranah kecakapan 

hidup sehari-hari, S cukup dapat melakukan beberapa hal 

sendiri seperti mandi, sikat gigi, keramas, BAK, BAB, 

berpakaian, memakai sepatu, dan membantu tugas ibu seperti 

mengantar gorengan. Di ranah sosialisasi, S cukup dapat 

menirukan beberapa tugas-tugas orang dewasa seperti 

mengantar gorengan yang selalu dilakukan ibu setiap hari, 

bermain dengan permainan sendiri atau dengan orang lain, 

menirukan ucapan-ucapan orang dewasa, memiliki banyak 

teman dari kedua jenis kelamin, namun lebih sering bermain 

dengan perempuan.  

Sedangkan dalam ranah komunikasi, kemampuan S 

paling rendah jika dibandingkan dengan kemampuan lainnya. 

Kemampuan komunikasi S setara dengan anak usia 2 tahun. 

Kemampuan ini berada dibawah usia S sebenarnya. S dapat 

menyebutkan nama sendiri, menyebutkan anggota tubuh, 
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memiliki sekitar 4 hingga 5 kata dalam berkomunikasi, dapat 

menguasai kurang lebih 50 kata, namun kurang dapat 

berbicara dengan kalimat lengkap dan hanya sepotong-

sepotong kata saat berkomunikasi, belum dapat 

menghubungkan pengalaman ketika ditanya, belum dapat 

menyampaikan pesan, dan bercerita.     

Dengan gangguan yang dialami oleh S, Ibu menerima 

kondisi S yang berbeda dari anak lainnya. Ia berusaha 

membesarkan S sama seperti adik-adiknya. Walaupun 

terkadang merasa lelah mengurus S terlebih karena 

perilakunya yang kadang sulit untuk diberi tahu. Namun ibu 

tetap menyayangi S sama seperti anak lainnya. Dari data 

wawancara, ibu mengatakan bahwa anak lain menjadi hiburan 

untuk ibu disaat ia merasa lelah mengurus S. Ibu merasa 

bersyukur bahwa anak lainnya tumbuh menjadi anak yang 

normal.  

Lingkungan sekitar S pun memahami kondisi S, 

tetangga sering mengajak S mengobrol, memberi makanan 

atau memberi uang. Namun terkadang S sering digoda dan 

diledek oleh lingkungan karena sifatnya yang lucu dan 

gemulai saat berjoget. Orang yang lebih besar sering juga 

mengajarkan kata-kata kotor yang S tidak paham maknanya.     
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e. Tema, Intensitas dan Matriks 

Tabel 5. Intensitas Tema Partisipan 1 

Tema Intensitas Koding 

Komunikasi Verbal 

Kemampuan Bicara dan Menulis 

Kemampuan bicara 
Kejelasan vokal  
Kemampuan menulis 
Kejelasan menulis  

+++ 
++ 
++ 
++ 

A1 
A2 
A3 
A4 

Kemampuan Mendengar  

Kemampuan mendengar  
Mendengar lawan bicara  
Merespon lawan bicara 

+++ 
+++ 
++ 

 
 

B1 
B2 
B3 

Komunikasi Non Verbal 

Ekspresi wajah 
Melakukan kontak mata 
Membuat gerakan isyarat 
Melakukan sentuhan  
Penggunaan ruang dan jarak 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

Keterangan : 

+  : Intensitas rendah 

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 
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Tabel 6. Matriks Antar Tema Partisipan 1 

 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 

A1  +++    +++       

A2      +++       

A3    ++         

A4             

B1      +++       

B2       +++      

B3     +++    +++    

C1 +++            

C2      ++       

C3 +++      ++      

C4             

C5             

Keterangan : 
A1 : Mampu berkomunikasi dengan bicara A3 : Kemampuan menulis  
A2 : Kejelasan vokal     A4 : Kejelasan dalam menulis 
B1 : Kondisi pendengaran       
B2 : Mampu mendengar dan merespon lawan bicara  
B3 : Merespon lawan bicara 
C1 : Ekspresi wajah   C4 : Melakukan sentuhan 
C2 : Melakukan kontak mata  C5 : Penggunaan ruang dan jarak 
C3 : Membuat tanda isyarat   
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Bagan 2. Tema Subjek 1 

 Komunikasi verbal 

 Berbicara 2-5 kata, pengucapan kadang tidak jelas, belum 
mampu menulis sendiri dan hanya menebalkan titik-titik 

 Mampu mendengarkan dan merespon lawan bicara 
dengan menjawab atau menengok saat dipanggil 

Komunikasi anak down 
syndrome 

 

 Komunikasi non verbal 
- Ekspresi wajah (tertawa, marah, menangis, cemberut)        
- Melakukan kontak mata   
- Membuat gerakan  isyarat            
- Melakukan sentuhan      
- Penggunaan ruang dan jarak tepat, memanggil dan 

menghampiri lawan bicara 

 Kekuatan kemampuan komunikasi anak down 
syndrome : 

 Kosakata, paham arti kata dan penggunaan tepat 
dalam percakapan 

 Pragmatik, penggunaan bahasa dalam lingkup sosial 

 Pembelajaran visual, mempelajari sesuatu melalui 
menonton dan mengalami, menggunakan petunjuk 
visual 

 Kelemahan kemampuan komunikasi anak down syndrome : 

 Kemampuan bahasa dibawah kemampuan kognitif 

 Kesulitan dalam tata bahasa 

 Percakapan yang pendek 

 Kesulitan untuk mengklarifikasi dan memperbaiki  

 Kesulitan untuk meminta sesuatu 
 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan komunikasi anak down syndrome  

Pola asuh ibu  
permissive-indulgent, 
membantu aktivitas 
sehari-hari, menuruti 
keinginan subjek 

 

Lingkungan padat, gang 
sempit, dekat pasar. 
Bahasa subjek 
cenderung kasar karena 
meniru orang dewasa 

 

Kemampuan kognitif 
berada di bawah rata-
rata dengan IQ= 36, MA 
= 4 tahun  
Perilaku adaptif = 6 
tahun 1 bulan 
 

Kasihan dengan kondisi anak, tidak 
memaksa dalam melatih komunikasi,  
jika anak mengerjakan aktivitas sendiri 
lama dan berantakan  

 

Kesulitan dalam 
kesadaran 
sensori di area 
mulut.  

 

Pendidikan ayah dan ibu 
lulusan SD, ibu pembuat 
gorengan, ayah bekerja 
serabutan, tidak paham 
dengan gangguan yang 
dialami subjek 

 

Stimulasi dari 
ayah dan 
saudara 
kandung 
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2. Partisipan 2 

Tabel 7. Profil Partisipan 1 
Nama I 

Tempat Lahir  Bekasi 

Tanggal Lahir  28 Desember 2009 

Alamat Pandansari, Semarang 

Anak ke Ketiga dari tiga bersaudara 

Usia Kronologis 7 tahun 9 bulan 

Usia Mental VABS 6 tahun  

Usia Mental Binet 3 tahun 1 bulan 

IQ 36 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Pendidikan  SD 

Kelas  1 

Hasil Tes Menggunakan VABS 

Subdomain/ Subranah Age Equivalent/ Setara 
dengan anak usia 

Komunikasi 

 Reseptif 

 Ekspresif 

 Tertulis 

1 tahun 10 bulan 
2 tahun 2 bulan 
1 tahun 11 bulan 
1 tahun 6 bulan 

Keterampilan dalam kehidupan 
sehari-hari 

 Personil 

 Domestik 

 Masyarakat  

5 tahun 2 bulan 
 
6 tahun 4 bulan 
7 tahun 2 bulan 
4 tahun 2 bulan 

Sosialisasi 

 Hubungan Antar Personil 

 Bermain dan Waktu 
Senggang 

 Keterampilan Mengatasi 

7 tahun 4 bulan 
4 tahun 1 bulan 
9 tahun 6 bulan 
 
9 tahun  

Hasil Tes Menggunakan Binet 

Aspek Intelektual Kategori 

Pemahaman umum 66,67% (Baik) 

Kemampuan koordinasi mata dan 
tangan 

66,67% (Baik) 

Pemahaman angka 
(mengurutkan) 

0% 

Ingatan dan konsentrasi 33,3% (Kurang) 

Perbendaharaan kata & 
kelancaran verbal 

40% (Kurang) 

Penalaran dan pengambilan 
keputusan 

71,4% (Baik)  
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a. Hasil Wawancara Nenek 

Partisipan adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. 

Kakak partisipan yang pertama berjenis kelamin laki-laki dan 

duduk di bangku SMK kelas 3. Sedangkan kakak partisipan 

yang kedua juga laki-laki dan duduk di bangku SD kelas 5. 

Partisipan tinggal bersama dengan kakek, nenek dan kedua 

om nya. Kedua om partisipan sudah bekerja dan belum 

menikah. Sedangkan orangtua partisipan dan kakak nya 

tinggal di Bekasi dikarenakan orangtua partisipan bekerja 

disana. Partisipan jarang bertemu dengan orangtuanya, dalam 

setahun ia hanya bertemu satu kali saat Hari Raya karena 

orangtua partisipan libur dan pulang ke Semarang. Namun 

setiap hari atau dua hari sekali orangtua partisipan selalu 

menelpon kakek dan mengobrol dengan partisipan.  

Partisipan memiliki badan yang kecil dan kurus. Kedua 

mata partisipan kurang fokus dalam melihat karena selalu 

bergerak ke kanan dan ke kiri. Kepala partisipan pun selalu 

bergerak ke kanan dan ke kiri, hal ini terjadi sejak partisipan 

lahir. Namun penglihatan dan pendengaran partisipan tidak 

mengalami masalah. Saat ibu partisipan hamil, ibu ingin 

menggugurkan kandungan dengan meminum jamu selama 

beberapa hari saat usia kandungan dua bulan. Hal ini 

dikarenakan ibu partisipan sudah memiliki dua anak laki-laki 



 
 

95 
 

dan tidak ingin menambah anak lagi. Tetapi setelah minum 

jamu, kandungannya tidak gugur dan ibu akhirnya 

melanjutkan kehamilannya.  

Partisipan dilahirkan secara normal dengan berat 

badan 2,5 kg namun saat lahir partisipan mengalami berbagai 

macam kelainan. Berat badan partisipan kurang, badannya 

dan kepalanya kecil, perutnya besar dan kulit perutnya sangat 

tipis. Dokter mengatakan bahwa partisipan mengalami 

kelainan usus. Partisipan berada di rumah sakit selama satu 

minggu, air susu ibu pun tidak dapat keluar selama satu 

minggu. Ibu hanya memberi ASI hingga usia 3 bulan, 

kemudian dilanjut dengan susu formula. Jika partisipan terlalu 

banyak diberi susu, maka ia akan sulit untuk BAB dan menjadi 

keras untuk dikeluarkan. Sehingga saat akan BAB partisipan 

selalu menangis kesakitan, bahkan kadang hingga berdarah. 

Sekarang partisipan jarang minum susu, sesekali nenek 

memberikan partisipan susu kotak.    

Partisipan sangat dekat dengan kakek dan neneknya 

karena ia merupakan cucu kesayangan mereka. Apapun yang 

partisipan inginkan, sedapat mungkin dituruti oleh kakek dan 

neneknya. Partisipan dibawa oleh kakek dan neneknya ke 

Semarang saat usia 8 bulan karena nenek mendapatkan 

firasat untuk membawa partisipan ke Semarang. Setelah 



 
 

96 
 

setiap malam nenek partisipan selalu sholat Tahajud dan 

kemudian bermimpi untuk membawa partisipan ikut 

dengannya. Saat kecil karena orangtua partisipan bekerja, 

partisipan dititipkan ke tetangga dekat rumahnya.   

Partisipan mulai dapat berbicara dengan lancar dan 

berjalan saat usia tiga setengah tahun. Sebelumnya partisipan 

hanya dapat mengatakan mbah, maem, dan hanya satu kata. 

Jika partisipan menginginkan sesuatu, maka ia akan 

menunjuk. Kakek dan neneknya membawa partisipan untuk di 

terapi. Terapi yang dilakukan adalah dengan pijatan di kaki, 

tangan dan daerah wajah agar partisipan dapat berbicara dan 

berjalan. Selama proses terapi, partisipan dapat belajar 

berjalan dengan merangkak dan merambat namun 

perkembangannya lambat. Partisipan mulai di terapi dari usia 

8 bulan hingga 4 tahun. Setelah dirasa cukup untuk dapat 

berbicara dan berjalan, kakek dan nenek tidak membawa 

partisipan untuk di pijat.  

Selain itu, sewaktu partisipan masih kecil nenek sering 

memberikan beras kencur dan sawanan setiap hari kemudian 

di balurkan seluruh tubuh sebelum tidur. Hal ini dilakukan agar 

otot kaki dan tangan partisipan lemas dan bisa untuk berjalan. 

Sebelumnya, tangan dan kaki partisipan kaku sehingga sulit 

untuk berjalan.         
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Partisipan termasuk anak yang aktif di sekolah. Saat 

jam istirahat partisipan senang bermain dengan teman-

temannya di sekolah dengan berlarian di lapangan, mengejar 

temannya, bermain di playground. Sebelum bermain dengan 

teman-temannya, partisipan biasanya akan menghampiri 

neneknya yang menunggui selama jam sekolah. Partisipan 

akan makan bekal terlebih dahulu, biasanya nasi dengan lauk 

setelah itu partisipan baru akan bermain dengan teman-

temannya. Dalam hal makanan, partisipan bukan anak yang 

pemilih. Ia senang makan apa saja terutama tempe goreng. 

Partisipan juga terbiasa makan sendiri dan tidak mau disuapi. 

Porsi makannya pun banyak dan selalu habis. Partisipan juga 

tidak suka jajan, jika ia sudah kenyang setelah makan nasi 

maka ia tidak mau jajan. Partisipan juga tidak suka roti atau 

makanan kering.   

Nenek partisipan memiliki warung kelontong di pinggir 

jalan besar. Setiap hari nenek selalu berjaga di warung dan 

baru pulang ke rumah sekitar pukul 9 atau 10 malam. Kakek 

partisipan sepulang bekerja pun langsung menuju warung. 

Partisipan tidak memiliki teman dirumah. Setiap hari partisipan 

lebih sering menonton kartun di televisi dibandingkan bermain 

di luar bersama teman. Hal ini dikarenakan partisipan banyak 

menghabiskan waktu di warung bersama dengan nenek dan 
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kakeknya. Lingkungan sekitar warung tidak memungkinkan 

untuk partisipan bermain diluar karena persis di pinggir jalan 

besar dan tidak ada teman sebaya yang bermain di sekitar 

warung. Selain itu, partisipan senang menulis atau 

menggambar pada buku tulisnya. Jika partisipan memiliki PR 

maka ia akan langsung mengerjakan sepulang sekolah atau 

pada sore hari.  

Kakek partisipan bekerja sebagai supir pribadi salah 

seorang dosen universitas di Semarang. Kakek biasanya ada 

dirumah sekitar pukul 5 sore. Saat sore hari, partisipan sering 

bermain dan mengobrol dengan kakek. Hal yang sering 

dilakukan adalah kakek akan bertanya tentang aktivitas yang 

dilakukan partisipan pada hari itu. Kemudian jika ada PR, 

kakek akan membantu partisipan untuk mengerjakan. 

Terkadang juga kakek dan partisipan bermain mobil-mobilan, 

mewarnai, bernyanyi atau berjoget.   

Kakek dan nenek partisipan juga sering mengenalkan 

nama-nama benda di sekitar, warna, bentuk dan mengenalkan 

kata yang partisipan belum pernah dengar. Namun partisipan 

sering lupa dan akan bertanya lagi jika tidak tahu namanya. 

Oleh karena itu, kakek dan nenek sering mengulang-ulang 

dalam mengajarkan kosakata kepada partisipan. Partisipan 

juga sering menirukan kata yang diucapkan oleh kakek dan 
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neneknya. Misalnya saat kakek akan berangkat bekerja, 

nenek selalu mengucapkan hati-hati ya di jalan kemudian 

partisipan akan menirukan dan setiap kakek akan pergi 

bekerja, partisipan akan mengucapkan kalimat tersebut. 

Selain itu, nenek sering membeli poster bergambar buah, alat 

transportasi, hewan dan ditempel di tembok rumah. Nenek 

akan mengucapkan kata sambil menunjuk gambar dan hal 

tersebut dilakukan berulang kali.  

Partisipan juga sering ikut nenek belanja ke pasar 

setelah pulang sekolah. Saat di pasar, partisipan sering hilang 

karena ia anak yang aktif dan suka berlari kesana kemari. 

Nenek sering kebingungan mencari partisipan. Saat dicari, 

partisipan berada di penjual baju dan ia berada diantara baju-

baju yang di gantung di rak. Namun jika partisipan sudah 

berada di rumah dan diajak pergi ke pasar, atau diajak nenek 

untuk pergi arisan, partisipan lebih memilih untuk dirumah. 

Partisipan tidak suka pergi jauh atau bermain di luar rumah. Ia 

lebih senang bermain di dalam rumah, menulis atau 

menggambar.  

Jika partisipan memiliki keinginan, kakek dan nenek 

tidak langsung menuruti. Misalnya saat partisipan minta 

dibelikan mainan, namun kakek mengatakan uang dari 

ayahnya belum dikirim dan akan dibelikan nanti jika uang 
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sudah ada. Maka partisipan akan mengerti dan tidak lagi 

merengek meminta mainan tersebut. Selain itu, partisipan 

senang menaiki delman dan berputar-putar kompleks 

perumahan. Ia akan meminta berkali-kali putaran dan tidak 

mau turun. Partisipan juga senang melihat kereta api lewat. 

Saat sore hari, kakek sering mengajak partisipan ke stasiun 

Tawang untuk melihat kereta api.   

 

b. Hasil Wawancara Guru 

Guru mengatakan bahwa kemampuan komunikasi I 

cenderung kurang. Terkadang I dapat diajak berkomunikasi 

dua arah namun kadang tidak. Kalimat yang digunakan 

pendek dan terdiri dari dua hingga tiga kata. Namun saat 

guru meminta pertolongan atau memberi perintah, I dapat 

mengerjakannya. Pengucapan I terhadap kata kurang jelas 

karena cadel. I juga sering mengikuti bahasa yang ada di 

televisi karena di rumah I senang menonton kartun.  

I belum mampu membaca dan menulis sendiri. Saat 

menulis, guru selalu memberi arahan dan membantu I dalam 

membuat garis dari sebuah huruf. I hanya hafal huruf 

tertentu seperti huruf A, I, O. Jika tidak didampingi saat 

belajar, maka I akan mengusili teman dengan mengambil 

buku atau pensil teman. Guru merasa kesulitan saat harus 
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mendampingi I terus menerus saat jam pelajaran karena 

guru harus mendampingi anak yang lain.    

Kondisi pendengaran I tidak mengalami masalah. Ia 

dapat mendengar dan merespon saat dipanggil guru dengan 

menengok atau menjawab. Namun I termasuk anak yang 

usil di kelas sehingga sering menganggu teman saat jam 

pelajaran. Guru pun sering menegur I dengan memanggil 

namanya. Terkadang I tidak mendengarkan, sehingga guru 

harus mengulangi panggilannya terhadap I.  

Ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh I pun sesuai 

dengan topik pembicaraan. Saat I tidak suka dengan 

temannya dan tidak mengijinkan teman untuk bermain 

bersama, ia menunjukkan raut wajah cemberut. Ketika ia 

senang bermain dengan teman, ia akan tertawa dan 

berteriak-teriak.  

Dalam melakukan kontak mata, I jarang 

melakukannya dan sering melihat ke arah lain. Hal ini 

dikarenakan kondisi fisiknya dimana kepala dan mata I 

sering bergerak ke kanan dan kiri. Namun saat diajak 

berbicara oleh guru, sesekali I menatap wajah guru. Dalam 

berkomunikasi, I pun melakukan beberapa gerakan isyarat 

seperti mengangkat tangan dan menunjuk.  
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I jarang melakukan sentuhan kepada teman di 

sekolah. Saat datang ke sekolah, I berjabat tangan dengan 

guru dan terkadang menyapa temannya. Selain itu, dalam 

berkomunikasi dengan teman dan guru, I menggunakan 

jarak yang tepat, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. I 

biasanya memanggil teman kemudian ia menghampiri.   

 

c. Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi, I termasuk anak yang 

ceriwis dan mampu berkomunikasi dengan bicara sebanyak 

dua hingga lima kata. Namun pengucapan kata yang 

dilakukan oleh I kurang jelas karena cadel. I pun suka 

bernyanyi dan menirukan lagu yang ada dalam film kartun. 

Beberapa kata dari kartun juga sering ia tirukan. Selain itu, 

saat di rumah, I juga sering menyanyikan lagu anak-anak 

bersama dengan kakeknya.   

I belum mampu menulis sendiri dan membaca. I 

masih memerlukan arahan dari guru dan nenek untuk 

membuat huruf. Ketika mengerjakan PR dirumah, nenek 

sering menuliskan jawabannya terlebih dahulu kemudian I 

menyalin kembali. Namun saat membuat huruf, I cenderung 

membuat huruf dengan ukuran besar dan harus selalu 

diingatkan agar menulis dengan rapi di dalam garis buku. I 
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juga belum hafal urutan huruf dan hanya huruf tertentu saja 

yang ia dapat sebutkan. I sangat suka menulis dan 

menonton kartun di televisi. Saat dirumah, ia sering 

mencoret-coret buku dengan tulisan, namun bentuk huruf 

yang dibuatnya kurang jelas.  

Saat jam pelajaran, I sering mengusili temannya 

dengan mengambil pensil, buku, memindahkan tempat 

pensil teman. Guru pun sering menegur I dikelas. Guru 

harus selalu mendampingi I dalam belajar agar 

konsentrasinya tidak terpecah. Selain itu, I senang bermain 

pura-pura saat pelajaran, seperti berperilaku seperti orang 

yang sedang menyetir mobil menggunakan tempat pensil, 

kertas dijadikan pistol, membuka kap mobil. I juga tidak 

mengalami masalah dalam pendengaran. Ketika dipanggil, 

ia akan menjawab.  

Ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh I yaitu tertawa, 

menjulurkan lidah, cemberut saat keinginan tidak dituruti. 

Selain itu, I jarang melakukan kontak mata terhadap lawan 

bicara. Ketika berkomunikasi, I sesekali menatap lawan 

bicara namun kadang melihat ke arah lain. Hal ini 

dikarenakan kepala dan mata I yang sering bergerak ke 

kanan dan kiri sehingga sulit untuk fokus. I pun melakukan 

gerakan isyarat dalam komunikasi, yaitu menunjuk, 
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mengibaskan tangan, melambaikan tangan, menirukan 

gerakan tukang parkir. Beberapa kali I pun melakukan 

sentuhan kepada lawan bicara seperti memeluk, 

menggandeng, berjabat tangan.  

Penggunaan ruang dan jarak dalam berkomunikasi 

pun cukup. Ketika berkomunikasi, I akan memanggil teman 

kemudian menghampiri untuk berbicara. Jarak yang 

digunakan dalam komunikasi pun tepat, tidak terlalu dekat 

dan tidak terlalu jauh.   

 

d. Analisis Kasus Partisipan 2 

Partisipan kedua dalam penelitian ini adalah I yang 

berusia 7 tahun. I duduk di kelas 1 SLB C dan tahun ini 

adalah tahun kedua I karena sebelumnya I tidak naik kelas 

karena ia kurang dapat mengikuti pelajaran di kelas. 

Kemampuan komunikasi I termasuk cukup baik menurut 

guru dan neneknya. I cukup dapat diajak berkomunikasi dua 

arah. I banyak melakukan komunikasi secara verbal dan 

dapat berbicara kurang lebih dua hingga lima kata. Namun 

dalam berkomunikasi, I tidak menggunakan aturan bahasa 

yang baku karena I lebih sering mengucapkan kalimat 

pendek. Berdasarkan data wawancara, I termasuk anak 

yang ceriwis dalam berbicara. Ia akan menanyakan hal 



 
 

105 
 

apapun yang dilihat kepada nenek. I juga senang menonton 

kartun di televisi dan terkadang menirukan beberapa kata 

atau adegan dari kartun. Selain itu, I juga sering menirukan 

ucapan orang dewasa yang ia dengar. Saat menonton 

kartun, I akan berkomentar atau bertanya kepada nenek dan 

kakek seputar adegan yang ditontonnya. Terkadang kakek 

dan nenek lelah untuk menanggapi pertanyaan yang 

diajukan oleh I.  

Menurut data wawancara guru dan nenek, I masih 

kurang jelas  dalam mengucapkan kata sehingga nenek dan 

guru sering bertanya kembali maksud dari perkataan I. 

Kosakata yang dimiliki I pun cukup beragam dan I berbicara 

menggunakan bahasa indonesia. Dalam hal pragmatik atau 

penggunaan bahasa dalam situasi sosial, kemampuan I 

termasuk cukup. I dapat menyapa guru dan teman saat 

datang ke sekolah. Saat bermain dengan teman, I dapat 

bergiliran dan paham aturan saat bermain. Namun saat 

dikelas, ketika guru memberikan perintah untuk 

menyelesaikan tugas, I tidak dapat fokus dalam waktu yang 

lama. Saat diberi tugas, I mengerjakan sambil bermain dan 

mengusili teman.   

I pun lebih mudah mempelajari sesuatu melalui 

gambar atau media visual. Berdasarkan wawancara nenek, 
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saat mengajari kosakata tentang hewan atau buah, I lebih 

tertarik menggunakan gambar. Nenek sering membelikan 

poster bergambar dan melatih I untuk mengucapkan kata. 

Dengan cara ini, I mudah hafal dan dapat mengulangi esok 

harinya. Selain itu, I juga sering diajak oleh kakek ke 

pelabuhan, stasiun dan kebun binatang sehingga I dapat 

belajar langsung mengenai hal yang dilihatnya. 

Saat berkomunikasi, kemampuan bahasa ekspresif I 

berada di bawah kemampuan bahasa reseptifnya. Sehingga 

membuat I kesulitan untuk mengatakan apa yang diinginkan. 

Hal ini terkadang membuat nenek bingung dengan apa yang 

diinginkan oleh I. Ketika ditanya, I kadang hanya menunjuk 

dan mengatakan itu sambil merengek. Kakek dan nenek 

harus menerka apa keinginan I. Sedangkan dalam 

kemampuan bahasa reseptifnya, I cukup memahami 

perintah yang diberikan seperti saat nenek meminta tolong 

untuk mengambilkan sesuatu atau membantu membersihkan 

rumah. Saat I memiliki keinginan, I akan mengatakan seperti 

ingin makan, main atau menonton televisi. I lebih sering 

meminta dibelikan mainan, namun kakek dan nenek jarang 

menuruti keinginannya itu. 

Sedangkan dalam kemampuan menulis I masih harus 

diarahkan. I belum mampu menulis sendiri dan hanya bisa 
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menyalin. Jika I mengerjakan PR, nenek akan menuliskan 

jawaban terlebih dahulu kemudian I akan menyalin tulisan ke 

buku tulisnya. Saat belajar di sekolah maupun di rumah, I 

harus selalu didampingi karena jika guru atau nenek lengah 

sedikit, I akan fokus pada hal lain. Ketika didampingi saat 

belajar, I dapat berkonsentrasi dalam waktu yang cukup 

lama sekitar 15 hingga 20 menit.   

Menurut guru, jika di sekolah I senang mengusili 

temannya sehingga guru sering menegur I di kelas. I belum 

hafal urutan huruf dan angka. Ia hanya hafal huruf dan 

angka tertentu seperti A, O, I dan angka 1, 2, 3. Jika 

diajarkan menulis, I mudah lupa. Oleh karena itu, guru dan 

nenek sering mengulang-ulang dalam mengajarkan I. Selain 

itu, I belum mampu membaca karena ia belum hafal urutan 

huruf. Jika disuruh membaca, I biasanya hanya diam saja. 

Terkadang ia langsung menjawab namun salah.    

Menurut data observasi dan wawancara, 

pendengaran I tidak mengalami masalah. I dapat mendengar 

lawan bicara dan merespon dengan menjawab saat 

dipanggil atau menengok. Sedangkan dalam kemampuan 

membacanya, I belum bisa membaca. Hal ini pun 

dipengaruhi oleh kapasitas intelektual I yang terbatas. I 

memiliki IQ sebesar 36, dites menggunakan alat tes Binet 
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dan termasuk dalam kategori gangguan perkembangan 

intelektual sedang. Sehingga dalam mempelajari sesuatu, I 

cenderung lambat dan mudah lupa. Usia mental I setara 

dengan anak usia 3 tahun.  

Berdasarkan data observasi dan wawancara, I dapat 

berekspresi sesuai dengan topik pembicaraan. Ekspresi 

wajah yang sering ditunjukkan oleh I adalah tertawa, 

merengut, menangis dan cemberut. Menurut wawancara 

nenek, I tidak pernah marah sambil memukul atau melempar 

barang kecuali I dipukul terlebih dahulu oleh orang lain. Saat 

I marah atau tidak suka, ia cenderung menangis. I juga 

jarang melakukan kontak mata karena keterbatasan fisiknya. 

Mata I selalu bergerak ke kanan dan ke kiri, sedangkan 

kepala I juga terus bergerak saat berbicara. Sehingga saat 

berkomunikasi dengan lawan bicara, mata I nampak kurang 

fokus dan cenderung melihat ke arah lain.  

I juga melakukan beberapa gerakan isyarat seperti 

membuat gerakan isyarat seperti memegang kertas 

digunakan sebagai pistol, pura-pura menyalakan mobil dan 

memegang setir, menunjuk huruf di papan tulis dengan 

mulut terbuka seperti meniru guru mengajar, meniru gerakan 

ular dengan tangan, melipat tangan di depan dada tanda 

kedinginan, meniru tukang parkir dengan tangan kanan 
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meniup pluit dan tangan kiri digerakan, mengibaskan tangan 

didepan mulut karena memakan makanan yang terlalu 

pedas, melambaikan tangan untuk memanggil teman dan 

melakukan da-da, menggeleng untuk menunjukkan tidak 

suka atau tidak mau, mengangguk tanda setuju, dan 

menunjuk benda atau hal yang diinginkannya. Menurut data 

wawancara nenek, saat memiliki keinginan dan ia tidak 

dapat mengatakannya maka I akan menunjuk. I juga 

melakukan sentuhan dalam berkomunikasi yaitu berjabat 

tangan, melakukan tos, memeluk, mencium, mengelus 

kepala serta memijit tangan dan kaki. Menurut wawancara 

guru, saat di sekolah I jarang melakukan sentuhan jika 

berkomunikasi dengan teman atau guru karena I lebih sering 

bermain dengan teman dan berlarian kesana kemari. I anak 

yang aktif dan tidak bisa diam saat jam istirahat di sekolah.   

Penggunaan ruang dan jarak yang dilakukan I pun 

sudah tepat. Berdasarkan data observasi dan wawancara, 

saat I ingin mengatakan sesuatu, ia akan menghampiri 

lawan bicaranya. Jika nenek tidak menanggapi I dalam 

berbicara, maka I akan menghampiri dan menarik-narik baju 

agar nenek mendengar. I akan berteriak-teriak jika 

ucapannya tidak didengarkan.    
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Dalam tes untuk mengukur perilaku adaptif, I memiliki 

usia mental yang setara dengan anak usia 6 tahun 

sedangkan usia I adalah 7 tahun 9 bulan. Di ranah 

sosialisasi, I cukup dapat menirukan beberapa tugas-tugas 

orang dewasa seperti mencuci piring, membantu memasak, 

menyapu, memiliki beberapa teman di sekolah, dan dapat 

bermain dengan siapa saja.   

Dalam ranah kecakapan hidup sehari-hari, I cukup 

dapat melakukan beberapa hal sendiri seperti makan, 

minum, mandi, sikat gigi, keramas, BAK, BAB, berpakaian, 

memakai sepatu, membantu nenek jika disuruh. Sedangkan 

dalam ranah kemampuan komunikasi, I memiliki skor yang 

paling rendah. I sudah mengenal beberapa kosakata, 

mengenal anggota tubuh, nama hewan, nama buah, 

memahami perintah. Namun I belum dapat bercerita atau 

menghubungkan pengalaman jika ditanya, belum hafal 

urutan abjad, dan belum dapat menulis sendiri.       

Nenek menyadari kekurangan yang dimiliki oleh I. 

Oleh karena itu, nenek I tidak terlalu banyak menuntut dalam 

hal akademis. Jika I tidak dapat menempuh pendidikan 

hingga selesai, nenek berharap agar I dapat mengurus 

dirinya sendiri dan tidak dibohongi oleh orang. Di sisi lain, 

keluarga besar menerima kondisi I yang berbeda dari anak 
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yang lain dan tidak membeda-bedakan. Begitu pun dengan 

lingkungan sekitar, yang tidak merasa I berbeda dan tetap 

memperlakukan seperti anak pada umumnya. Selain itu, 

menurut nenek, ia berusaha merawat I dan menjalani hidup 

dengan ikhlas.   

e. Tema, Intensitas dan Matriks 

Tabel 8. Intensitas Tema Partisipan 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

+  : Intensitas rendah 

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 

 

 

 

 

Tema Intensitas Koding 

Komunikasi Verbal 

Kemampuan Bicara dan Menulis 

Kemampuan bicara 
Kejelasan vokal  
Kemampuan menulis 
Kejelasan menulis  

++ 
++ 
++ 
++ 

A1 
A2 
A3 
A4 

Kemampuan Mendengar  

Kemampuan mendengar  
Mendengar lawan bicara  
Merespon lawan bicara 
 

+++ 
++ 
++ 

 
 

B1 
B2 
B3 

Komunikasi Non Verbal 

Ekspresi wajah 
Melakukan kontak mata 
Membuat gerakan isyarat 
Melakukan sentuhan  
Penggunaan ruang dan jarak 

+++ 
++ 

+++ 
++ 

+++ 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
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Tabel 9. Matriks Antar Tema Partisipan 2 

 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 

A1  ++           

A2      +++       

A3    ++         

A4             

B1      +++ ++      

B2       ++      

B3     ++    ++    

C1 +++            

C2      ++       

C3 +++      ++      

C4             

C5             

Keterangan : 
A1 : Mampu berkomunikasi dengan bicara A3 : Kemampuan menulis  
A2 : Kejelasan vokal     A4 : Kejelasan dalam menulis 
B1 : Kondisi pendengaran       
B2 : Mampu mendengar   
B3 : Merespon lawan bicara 
C1 : Ekspresi wajah   C4 : Melakukan sentuhan 
C2 : Melakukan kontak mata  C5 : Penggunaan ruang dan jarak 
C3 : Membuat tanda isyarat   
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Bagan 3. Tema Subjek 2 

 Komunikasi verbal 

 Berbicara 2-5 kata, pengucapan kadang tidak jelas, 
belum mampu menulis dan harus diarahkan untuk 
membuat garis yang membentuk huruf, tulisan jelas 

 Mampu mendengarkan dan merespon lawan bicara 
dengan menjawab atau menengok saat dipanggil 

Komunikasi anak 
down syndrome 

 

 Komunikasi non verbal 
- Ekspresi wajah (tertawa, menangis, cemberut)        
- Jarang melakukan kontak mata   
- Membuat gerakan isyarat            
- Melakukan sentuhan      
- Penggunaan ruang dan jarak tepat, memanggil 

dan menghampiri lawan bicara 

 Kekuatan kemampuan komunikasi anak 
down syndrome : 

 Kosakata, paham arti kata dan penggunaan 
tepat dalam percakapan 

 Pembelajaran visual, mempelajari sesuatu 
melalui menonton dan mengalami, 
menggunakan petunjuk visual 

  

 Kelemahan kemampuan komunikasi anak down syndrome : 

 Kemampuan bahasa dibawah kemampuan kognitif 

 Kemampuan bahasa ekspresif dibawah kemampuan bahasa reseptif 

 Kesulitan dalam tata bahasa 

 Percakapan yang pendek 

 Kesulitan untuk mengklarifikasi dan memperbaiki  

 Kesulitan untuk meminta sesuatu 

 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan komunikasi anak down syndrome 

Pola asuh nenek otoritatif 
membiarkan subjek 
melakukan semua 
aktivitasnya sendiri. Saat 
subjek kesulitan maka akan 
dibantu  

 

Lingkungan ramai, di pinggir jalan 
besar. Keluarga dan sesekali 
tetangga mengajak berkomunikasi, 
tidak memiliki teman bermain, lebih 
sering menonton televisi, menulis, 
menggambar 

 

Kemampuan kognitif berada di 
bawah rata-rata anak seusianya, 
dengan IQ= 36  

MA = 3 tahun 1 bulan  

Perilaku adaptif = 6 tahun  

 

 

Pendidikan kakek dan nenek lulusan 
SMA, nenek ibu rumah tangga, kakek 
supir, kurang paham dengan 
gangguan yang dialami subjek 

 

Memiliki harapan agar subjek 
dapat mengurus diri sendiri 
dan dapat berkomunikasi 
lancar dengan orang lain 
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3. Partisipan 3 
Tabel 10. Profil Partisipan 3 

Nama A 

Tempat Lahir  Semarang 

Tanggal Lahir  6 April 2016 

Alamat Tlogosari Kulon, Semarang 

Anak ke Satu dari tiga bersaudara 

Usia Kronologis 11 tahun 6 bulan 

Usia Mental VABS 6 tahun 3 bulan 

Usia Mental Binet 4 tahun 7 bulan 

IQ 44 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Pendidikan  SD 

Kelas  5 

Hasil Tes Menggunakan VABS 

Subdomain/ Subranah Age Equivalent/ Setara 
dengan anak usia 

Komunikasi 

 Reseptif 

 Ekspresif 

 Tertulis 

2 tahun 4 bulan 
2 tahun 11 bulan 
2 tahun 2 bulan 
3 tahun 7 bulan 

Keterampilan dalam kehidupan 
sehari-hari 

 Personil 

 Domestik 

 Masyarakat  

5 tahun 11 bulan 
 
5 tahun  
8 tahun 
5 tahun 9 bulan 

Sosialisasi 

 Hubungan Antar Personil 

 Bermain dan Waktu 
Senggang 

 Keterampilan Mengatasi 

6 tahun 5 bulan 
5 tahun 8 bulan 
13 tahun 3 bulan 
 
5 tahun 1 bulan 

Hasil Tes Menggunakan Binet 

Aspek Intelektual Kategori 

Pemahaman umum 50% (Sedang) 

Kemampuan koordinasi mata dan 
tangan 

80% (Baik) 

Pemahaman angka 
(mengurutkan) 

0% (Kurang Sekali) 

Ingatan dan konsentrasi 100% (Baik Sekali) 

Perbendaharaan kata & 
kelancaran verbal 

66,6% (Baik) 

Penalaran dan pengambilan 
keputusan 

27,27% (Kurang) 
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a. Hasil Wawancara Ibu 

Partisipan adalah anak laki-laki pertama dari tiga 

bersaudara. Partisipan memiliki dua adik laki-laki. Adik 

partisipan yang pertama, bersekolah di Sekolah Dasar kelas 3 

dan adik partisipan yang terakhir masih bersekolah di PAUD. 

Sedangkan partisipan bersekolah di SLB kelas 5. Ayah 

partisipan berusia 53 tahun dan memiliki usaha kost-kostan 

sedangkan ibu partisipan berusia 43 tahun dan membuka 

warung di rumah.  

Partisipan dilahirkan secara normal dengan bobot 

tubuh 3,7 kg. Ibu partisipan mengalami mual dan muntah saat 

trimester pertama dan juga sempat sakit panas selama dua 

hari. Ibu rutin memeriksakan kandungan dan kondisi ibu sehat 

selama hamil. Sewaktu lahir, partisipan seperti anak lain pada 

umumnya, menangis dan badannya gemuk. Ibu menyadari 

bahwa partisipan memiliki keterlambatan saat partisipan usia 

6-7 bulan. Partisipan belum dapat mengangkat kepalanya 

namun jika tengkurap sudah bisa. Leher partisipan seperti 

tidak kuat untuk menopang tubuh. Partisipan juga belum dapat 

duduk sendiri namun jika berguling-guling sudah bisa. Setelah 

itu, orangtua memeriksakan ke dokter spesialis anak di rumah 

sakit. Dokter mengatakan bahwa partisipan mengalami 

gangguan down syndrome.  
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Saat itu, orangtua tidak mengetahui apa itu down 

syndrome. Orangtua berpikir bahwa itu adalah kemunduran 

perkembangan yang membuat perkembangan anak menjadi 

lambat dan nanti anak akan bisa seperti anak lainnya. 

Kemudian Ibu mencari info sendiri di internet tentang 

gangguan down syndrome. Setelah banyak membaca dan 

tahu, ibu kaget dan merasa sedih mengapa ia diberikan anak 

seperti itu. Namun ibu mencoba menerima keadaan 

partisipan. Ibu berusaha melakukan apapun yang bisa 

dilakukan agar perkembangan partisipan mengalami 

kemajuan salah satunya adalah membawa partisipan untuk 

terapi di rumah sakit. Setelah itu, saat partisipan usia 1 tahun, 

orangtua membawa partisipan untuk terapi jalan dan bicara di 

rumah sakit. Usia 2 tahun partisipan sudah mulai bisa 

berjalan. Saat partisipan berusia 2 tahun, partisipan memiliki 

adik. Ibu mengatakan bahwa perhatiannya menjadi terbagi 

sehingga sulit mengajari partisipan yang membutuhkan 

perhatian khusus. Ayah partisipan yang selalu mengantar 

partisipan terapi. Partisipan juga mulai ngoceh dan mulai 

dapat berbicara satu kata usia 3 tahun. Partisipan dapat 

mengatakan pak, bu, maem, mimik.  

Saat kecil partisipan bersekolah TK di YPAC. Disana 

partisipan juga melakukan terapi wicara. Partisipan mulai 
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lancar berbicara saat mulai sekolah, usia 6-7 tahun. Kosakata 

partisipan mulai banyak dan sudah dapat mengatakan dua 

kata ketika berbicara seperti bu laper, mau maem, iwak lele. 

Partisipan memiliki banyak kosakata karena sering 

mendengar orang berbicara dan melihat benda yang dipakai 

sehari-hari. Selain itu, sewaktu kecil partisipan juga rutin 

dipijat seminggu sekali. Nenek partisipan menyarankan untuk 

dipijat agar partisipan lebih cepat berjalan.   

Keluarga mencoba menerima kondisi partisipan. 

Terlebih Ibu mendapatkan dukungan dari keluarga besar 

terutama dari kakaknya. Kakak dari ibu terus menyemangati 

dan mengatakan bahwa tidak semua orang diberikan anak 

seperti itu. Tuhan memberi anak seperti itu berarti Tuhan 

percaya kalau ibu mampu merawatnya. Tidak semua orangtua 

mampu merawat dengan penuh kesabaran. Kakak juga 

mengatakan bahwa ibu merupakan orang pilihan. Kata-kata 

itu yang membuat ibu semangat dan kuat menghadapi cobaan 

yang terjadi. Ibu juga mengatakan bahwa ia mencoba 

membuat partisipan untuk mandiri. Paling tidak untuk 

mengurus dirinya sendiri agar nanti tidak menyusahkan orang 

lain.  

Ibu merasa beruntung karena masih banyak anak yang 

kemampuannya berada di bawah anaknya. Saat pentas seni 
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akhir tahun di sekolah, ibu melihat teman-teman partisipan 

yang lain yang memiliki gangguan seperti autis dan 

perilakunya sulit dikendalikan, ada juga teman partisipan yang 

belum bisa berbicara. Ibu merasa bersyukur karena perilaku 

anaknya masih dapat terkendali dan dapat melakukan 

aktivitas sendiri seperti makan, minum dan pakia baju. Sejak 

saat itu, pelan-pelan ibu mulai dapat menerima bahwa 

anaknya berbeda dari anak lain dan memiliki gangguan. 

Sekarang ibu tidak perduli dengan omongan orang tentang 

anaknya. Beruntungnya lingkungan sekitar menerima 

partisipan dan mau berinteraksi seperti pada anak lainnya.        

Ibu bercerita bahwa harus sangat sabar dalam 

menghadapi partisipan karena kemampuan partisipan yang 

terbatas. Ibu melatih partisipan untuk melakukan hal sendiri 

seperti makan, mandi, pakai baju. Namun terkadang jika akan 

berangkat sekolah, ibu masih sering memandikan partisipan 

karena jika partisipan mandi sendiri akan lama dan bisa 

terlambat ke sekolah. 

Partisipan adalah anak yang pendiam, penurut dan 

sangat menyayangi adik-adiknya. Jika adik partisipan dinakali 

oleh temannya, maka partisipan akan membela dan memarahi 

teman adiknya. Selain itu, partisipan juga sering mengalah jika 

bermain bersama adik. Saat bermain bersama dengan teman, 
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partisipan dapat bermain bersama. Partisipan tidak akan 

memukul duluan jika bukan temannya yang memulai. Selain 

itu, partisipan juga sering bermain bersama teman-temannya. 

Partisipan sering bermain bola di halaman depan rumah atau 

bermain sepeda.      

Di sekolah, partisipan belum dapat membaca dan 

hanya dapat menyalin tulisan. Jika disuruh menulis sendiri, 

partisipan masih kesulitan. Setiap hari, dirumah partisipan 

sangat senang menulis namun yang ditulis olehnya hanya 

beberapa huruf dan tidak membentuk kata. Selain itu, ada 

salah satu teman partisipan di kelas yang belum bisa menulis. 

Saat pelajaran, partisipan sering membantu temannya itu 

untuk menulis. Partisipan akan memegangi tangan temannya 

dan membantu menyelesaikan tugasnya. Saat istirahat pun 

partisipan sering membantu temannya itu untuk membuka 

botol minum, tempat makan dan membuka snack. Pada jam 

pulang sekolah, partisipan juga sering membantu temannya 

itu untuk memakai jaket dan helm.  

Partisipan memiliki banyak teman di sekolah dan sering 

bermain bersama saat jam istirahat. Selain itu, partisipan 

selalu membawa bekal dari rumah namun ia juga selalu jajan 

di sekolah. Saat makan bersama teman-teman, partisipan 

selalu membagi jajanan yang dibawanya atau yang dibelinya. 
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Partisipan juga termasuk pribadi yang rapi dan bertanggung 

jawab dibandingkan kedua adiknya. Jika ia memiliki PR maka 

akan dikerjakan sendiri. Orangtua jarang membantu partisipan 

dalam mengerjakan PR. Selain itu, saat pulang sekolah 

partisipan akan langsung berganti baju dan meletakkan baju 

kotor pada tempatnya. Barang-barang keperluan sekolah 

seperti buku, pensil dan bekalnya pun ia masukan sendiri ke 

dalam tas. Terkadang ibu menyuruh partisipan untuk menjaga 

adik atau memandikan adiknya.  

Partisipan suka menonton kartun dirumah. Ia juga 

menyukai musik dan sering menirukan lagu yang ada di kartun 

namun pengucapannya kurang jelas. Partisipan lebih sering 

bermain bersama adiknya yang paling kecil. Mereka sering 

menonton televisi, menggambar, mewarnai, menulis bersama. 

Adik partisipan yang kedua menghabiskan waktu lebih banyak 

di sekolah dan baru bermain bersama dengan partisipan dan 

adik yang paling kecil saat sore hari. 

Adik partisipan yang kedua pernah mengeluh kepada 

ibu bahwa ia malu karena kakaknya sering berada di sekitar 

sekolahnya. Adik partisipan sering di ledek oleh teman-

temannya karena memiliki kakak seperti itu. Selain itu, teman-

teman adiknya sering mengganggu partisipan. Ibu 

mengatakan bahwa tidak boleh malu karena memang kondisi 
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kakaknya berbeda dari yang lain. Adik partisipan juga sering iri 

dengan partisipan karena pelajaran partisipan lebih mudah 

dibandingkan pelajarannya. Ibu sering memberi pengertian 

kepada adiknya agar tidak perlu merasa malu memiliki kakak 

seperti partisipan.  

Partisipan juga sering marah tanpa sebab. Ibu 

terkadang bingung apa penyebabnya. Jika ditanya partisipan 

tidak dapat menjelaskannya. Jika partisipan meminta sesuatu 

dan tidak dituruti maka partisipan akan ngambek. Orangtua 

terkadang juga sulit menjelaskan kepada partisipan bahwa hal 

ini boleh dilakukan dan yang itu tidak boleh karena 

pemahaman partisipan yang kurang. Misalnya saat pergi ke 

kondangan, partisipan meminta kepada ibu untuk diambilkan 

bunga namun ibu mengatakan tidak boleh. Partisipan 

merengek dan terus menunjuk bunga tersebut untuk diambil. 

Ibu tetap mengatakan tidak boleh kemudian partisipan 

ngambek, duduk di tempat dan tidak mau berjalan. Saat 

marah, partisipan tidak membanting barang dan memukul 

namun ia akan menangis.  

Saat kecil partisipan sering sakit panas dan masuk 

rumah sakit. Ia juga pernah sakit campak saat usianya 4 

bulan. Selain itu ia juga menderita bronkitis dan asma. Namun 

setelah usia 9 tahun, partisipan sudah jarang sakit. Dokter 
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anak yang menangani partisipan mengatakan jika partisipan 

akan jarang sakit setelah usianya 9 tahun keatas. Sekarang 

partisipan sudah jarang sakit dan sakit asma partisipan 

kadang kambuh karena partisipan kelelahan atau makan jajan 

sembarangan.          

 

b. Hasil Wawancara Guru 

Menurut guru, kemampuan komunikasi A cukup baik 

jika dibandingkan dengan teman-temannya. Ia dapat diajak 

berkomunikasi dua arah. I pun sering mengobrol dengan 

teman dan bercanda. Guru pun sering meminta pertolongan 

kepada A. Ia pun cukup dapat memahami perintah yang 

diberikan. Pengucapan A pada beberapa kata kurang jelas. 

Walaupun begitu, komunikasi yang dilakukan oleh A cukup 

dapat dipahami oleh orang lain.  

A belum mampu menulis sendiri dan belum mampu 

membaca. A hanya dapat menyalin tulisan dari papan tulis. 

Biasanya  guru menempel gambar dan menuliskan penjelasan 

dari gambar kemudian A menyalin. Ia dapat menyalin sama 

persis seperti panduannya dan tulisannya rapi. Ketika di kelas, 

A sering membantu teman untuk menyalin tulisan. 

A pun tidak mengalami masalah pendengaran. Ia dapat 

mendengar lawan bicara dan merespon dengan menjawab 
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serta menengok saat dipanggil. Selain itu, A belum dapat 

membaca. A belum hafal abjad dan angka, hanya abjad dan 

huruf tertentu yang ia dapat sebutkan ketika ditanya. Ketika 

disuruh membaca, respon A bertanya kepada guru atau hanya 

diam saja.  

A dapat berekspresi sesuai dengan topik pembicaraan. 

Saat sedang mengobrol dengan teman, ia akan tertawa dan 

bercanda. Namun saat diledek dan digoda oleh temannya, ia 

akan cemberut dan terkadang menangis. Saat diledek teman, 

ia jarang membalas dan lebih banyak diam. Hal ini membuat 

teman senang untuk meledek A. selain itu, A dapat melakukan 

kontak mata dengan teman atau guru.  

Saat berkomunikasi, A jarang menggunakan gerakan 

isyarat. Sesekali a menunjuk, menggeleng dan mengangguk. 

Sentuhan pun jarang dilakukan oleh A. seperti saat datang ke 

sekolah, A berjabat tangan dengan guru. Pada salah satu 

teman di kelas, A sering melakukan sentuhan seperti 

mengelus dan menepuk pundak. Penggunaan ruang dan jarak 

yang dilakukan A pun wajar. Ia dapat menghampiri dan 

berbicara dengan jarak yang sesuai.   
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c. Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi, A dapat berkomunikasi 

dua arah dengan orang lain. A dapat mengucapkan dua 

hingga enam kata dalam berbicara. Kalimat yang digunakan 

hanya pendek namun orang lain cukup memahami maksud 

perkataan A. Saat diberi perintah oleh guru, A dapat 

memahami dan melaksanakannya. Ketika di kelas, guru 

sering meminta bantuan A untuk membantu teman lain yang 

belum selesai mengerjakan tugas atau membantu membuka 

botol minum. Pengucapan A kurang jelas, namun hanya pada 

kata-kata tertentu saja seperti kata yang mengandung 

imbuhan –ng, -ny. 

Kemampuan menulis A hanya dapat menyalin sesuai 

dengan contoh dan belum mampu menulis sendiri. Namun A 

dapat menulis dengan rapi di dalam garis buku. A pun sering 

membantu teman yang belum selesai menulis. Dalam 

kemampuan membaca, A belum mampu membaca dan hanya 

hafal beberapa huruf saja. Ketika guru menyuruh membaca, 

respon yang ditunjukkan A adalah bertanya itu huruf apa dan 

mengatakan tidak tahu. Namun jika disuruh untuk 

menjelaskan gambar, A dapat bercerita tentang gambar yang 

dilihatnya.     
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A tidak mengalami masalah dalam pendengaran, dapat 

mendengar lawan bicara, merespon dan menjawab saat 

dipanggil. Ketika berkomunikasi, A juga melakukan kontak 

mata. Selain itu, ekspresi wajah yang ditunjukkan pun sesuai 

dengan topik pembicaraan. Saat bercanda dengan teman, A 

menunjukkan ekspresi wajah senang dengan tertawa, 

terkadang hingga tertawa terbahak-bahak. Namun ketika 

diledek oleh teman, A menunjukkan ekspresi wajah cemberut 

dengan kedua tangan dilipat ke depan. Saat diledek teman, A 

tidak membalas dan hanya diam saja.  

A pun melakukan beberapa gerakan isyarat yaitu 

menunjuk, menggeleng, menggangguk, menggerakan kepala, 

mengangkat alis. Selain itu, sentuhan yang dilakukan oleh A 

adalah mengelus pipi dan kepala teman sekelasnya, 

melakukan tos, berjabat tangan, mendorong pelan kepala 

teman. Penggunaan ruang dan jarak yang dilakukan oleh A 

pun cukup. Ia akan menghampiri lawan bicara jika ingin 

menyampaikan pesan. Jarak antara A dengan lawan bicara 

pun tidak terlalu dekat, dan tidak terlalu jauh.   

 

d. Analisis Kasus Partisipan 3 

Partisipan ketiga dalam penelitian ini adalah A dan 

berusia 11 tahun. A bersekolah di SLB C1 kelas 5. A 
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termasuk anak yang tidak banyak berbicara saat di kelas 

maupun di rumah namun A dapat berkomunikasi dua arah. A 

banyak berkomunikasi secara verbal dan memiliki kosakata 

yang cukup beragam. A berkomunikasi menggunakan 

bahasa jawa dan bahasa indonesia.   

Saat berkomunikasi, A dapat mengucapkan dua 

hingga enam kata dan pengucapannya jelas. Namun pada 

beberapa kata, A kurang jelas dalam pengucapan kata. A 

dapat berinteraksi dan menyampaikan keinginannya kepada 

orang lain. Jika memiliki keinginan, A akan menyebutkan 

atau menunjuk hal yang diinginkan. A juga memiliki banyak 

teman di sekolah maupun di rumah dan sering bermain 

bersama. Namun saat bermain bersama, A cenderung 

mengalah dan lebih sering menjadi korban keusilan teman-

temannya. Jika diganggu oleh teman, A diam saja tidak 

membalas.  

Dalam kemampuan pragmatik atau penggunaan 

bahasa dalam situasi sosial, A dapat menggunakan bahasa 

sesuai dengan situasinya. Selain itu, A dapat memahami 

perintah yang diberikan. Seperti saat observasi, guru 

menyuruh A untuk membantu teman memakai jaket, menulis 

dan membuka tempat minum. Dalam hal belajar, A juga lebih 

mudah menangkap informasi melalui gambar. Berdasarkan 



 
 

127 
 

data observasi, saat guru menjelaskan di kelas, guru 

menggunakan gambar dan ditempel di buku siswa. 

Kemudian guru menulis kalimat tentang penjelasan dari 

gambar. Ketika guru bertanya kepada A, ia dapat 

menyebutkan gambar apa dan aktivitas yang dilakukan di 

dalam gambar.   

Dalam kemampuan menulisnya, A hanya mampu 

menyalin tulisan sesuai dengan contohnya. A belum mampu 

menulis kata dan kalimat sendiri. Namun pada beberapa 

huruf tertentu, A dapat membuatnya seperti huruf A, P dan 

O. Saat pelajaran di sekolah, guru akan menuliskan kalimat 

dan A akan menyalinnya. Kejelasan dalam bahasa tulis yang 

dimiliki A cukup baik. A dapat menyalin tulisan dengan rapi, 

huruf-huruf berada di dalam kotak dan sesuai dengan 

contoh. Menurut data wawancara guru, bahasa tulis yang 

dimiliki A paling bagus dan rapi di kelas. Selain itu, A selalu 

mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Jika A belum 

mengerjakan, maka ia akan mengerjakan sendiri dan tidak 

ingin dibantu oleh orangtua. 

A belum mampu membaca karena masih kesulitan 

dalam mengurutkan huruf abjad. Hanya pada beberapa 

abjad tertentu saja yang ia pahami seperti huruf A, P, O. 

Urutan angka pun A belum hafal. Ketika diminta membaca, A 
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akan bertanya kepada guru itu huruf apa, atau akan diam 

saja dan hanya melihat tulisan. Saat berhitung, A 

mengurutkan angka dengan tidak urut. Hal ini pun 

dipengaruhi oleh kapasitas intelektual A yang terbatas. A 

memiliki IQ sebesar 44, dites menggunakan alat tes Binet 

dan termasuk dalam kategori gangguan perkembangan 

intelektual sedang. Sehingga dalam mempelajari sesuatu, A 

cenderung lambat dan mudah lupa. Usia mental A setara 

dengan anak usia 4 tahun 7 bulan.  

Sedangkan dalam kemampuan pendengaran, A tidak 

mengalami masalah dan dapat mendengar lawan bicara 

dalam berkomunikasi. Selain itu, A juga merespon lawan 

bicara dengan menjawab ketika ditanya dan menengok saat 

dipanggil. A pun melakukan kontak mata dengan lawan 

bicaranya dan beberapa kali membuat gerakan isyarat. 

Beberapa gerakan isyarat yang digunakan oleh A dalam 

komunikasi adalah menunjuk, mengangkat kedua tangan ke 

atas saat menunjukkan ekspresi senang, menengadahkan 

tangan ke atas untuk meminta bola, mengangguk tanda 

setuju, ingin memukul dengan mengepalkan tangan, 

melambaikan tangan untuk mengatakan tidak, mengangkat 

alis. A pun melakukan beberapa sentuhan seperti mengelus 



 
 

129 
 

pipi dan kepala teman, memegang tangan, melakukan tos, 

memegang leher, dan berjabat tangan. 

Selain itu, A pun dapat berekspresi sesuai dengan 

topik pembicaraan. Menurut data wawancara dan observasi, 

A menunjukkan beberapa ekspresi seperti tersenyum, 

tertawa, merengut, merengek, dan cemberut. Saat marah A 

tidak memukul atau membuang barang. A juga nampak 

melakukan beberapa sentuhan dalam berkomunikasi seperti 

mengelus kepala, pipi, memegang tangan, melakukan tos, 

dan berjabat tangan. Penggunaan ruang dan jarak yang 

dilakukan A dalam berkomunikasi sudah tepat. A akan 

menghampiri lawan bicara jika ingin mengatakan sesuatu 

dan jarak dengan lawan bicara tidak terlalu dekat atau terlalu 

jauh.           

Dalam tes perilaku adaptif, kemampuan A setara 

dengan anak usia 6 tahun 3 bulan sedangkan usia A adalah 

11 tahun 6 bulan. Di ranah sosialisasi, A memiliki banyak 

teman di sekolah maupun di rumah dan A sering bermain 

bersama mereka. A juga dapat mengikuti peraturan dama 

bermain, mengenal orang dari ciri khas atau ciri fisik, meniru 

tugas-tugas yang dilakukan oleh orang dewasa, sering 

bermain sepeda dengan teman-teman di lingkungan rumah. 

Sedangkan dalam ranah kehidupan sehari-hari, A dapat 



 
 

130 
 

makan, minum, mandi, BAK, BAB, menyikat gigi sendiri. A 

pun dapat membantu tugas-tugas di rumah, memakai baju 

dan menyiapkan kebutuhan sekolah sendiri seperti uang 

jajan, buku dan bekal. Dalam ranah komunikasi, A memiliki 

kosakata yang beragam, dapat menggunakan kalimat 

sederhana yang terdiri dari 4 kata atau lebih, mengenal 

anggota tubuh, nama hewan, alat transportasi. Namun A 

belum mampu untuk menghubungkan pengalaman atau 

bercerita, berbicara dalam kalimat lengkap dan hanya 

kalimat pendek.  

A lebih sering berbicara dengan kalimat singkat dan 

jika tidak ditanya maka ia akan diam. Jika A memiliki 

keinginan maka ia akan mengatakan kepada ibu seperti 

ingin jajan atau makan. Namun A kesulitan dalam hal 

mengklarifikasi dan memperbaiki dalam komunikasi. Saat 

guru bertanya tentang bekal yang dibawa, atau tentang 

berapa uang jajan yang dibawa, A tidak dapat menanyakan 

kembali kepada guru.  

  Keluarga A, terutama ibu menerima kondisi A yang 

berbeda dari anak lainnya. Ibu sempat merasa kaget dan 

tidak menerima, namun dukungan dari keluarga besar yang 

menguatkan ibu untuk dapat ikhlas menerima kondisi A. 

Keluarga terus mengingatkan bahwa ibu adalah orang 
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pilihan yang dipilih oleh Tuhan untuk membesarkan anak 

seperti A. Lingkungan sekitar pun menerima kondisi A. 

Tetangga dan teman-teman A tidak membedakan dan tetap 

bermain bersama.    

e. Tema, Intensitas dan Matriks 
 

Tabel 11. Intensitas Tema Partisipan 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

+  : Intensitas rendah 

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 

 

 

 

 

Tema Intensitas Koding 

Komunikasi Verbal 

Kemampuan Bicara dan Menulis 

Kemampuan bicara 
Kejelasan vokal  
Kemampuan menulis 
Kejelasan menulis  

+++ 
++ 
++ 
++ 

A1 
A2 
A3 
A4 

Kemampuan Mendengar dan Membaca 

Kemampuan mendengar  
Mendengar lawan bicara  
Merespon lawan bicara 
 
 

+++ 
+++ 
+++ 

 
 

B1 
B2 
B3 
 
 

Komunikasi Non Verbal 

Ekspresi wajah 
Melakukan kontak mata 
Membuat gerakan isyarat 
Melakukan sentuhan  
Penggunaan ruang dan jarak 

+++ 
+++ 
++ 
++ 

+++ 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
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Tabel 12. Matriks Antar Tema Partisipan 3 

 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 

A1  ++   +++ +++       

A2       +++      

A3    ++         

A4             

B1      +++       

B2       +++      

B3     +++    ++    

C1 ++            

C2      ++       

C3 ++      ++      

C4             

C5             

Keterangan : 

A1 : Mampu berkomunikasi dengan bicara A3 : Kemampuan menulis  
A2 : Kejelasan vokal     A4 : Kejelasan dalam menulis 
B1 : Kondisi pendengaran       
B2 : Mampu mendengar  
B3 : Merespon lawan bicara 
C1 : Ekspresi wajah   C4 : Melakukan sentuhan 
C2 : Melakukan kontak mata  C5 : Penggunaan ruang dan jarak 
C3 : Membuat tanda isyarat   
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Bagan 4. Tema Subjek 3 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan komunikasi anak down syndrome 

Tinggal di lingkungan 
perumahan, memiliki 
banyak teman dan sering 
bermain sepeda dan sepak 
bola. Adik-adik subjek juga 
sering bermain bersama 

 

Pendidikan ibu lulusan D3, ayah 
lulusan SMA, ibu rumah tangga, 
ayah wiraswasta, ibu memahami 
gangguan yang dialami subjek, 
subjek di terapi wicara dan 
berjalan sejak umur 1-5 tahun 

 

Pola asuh ibu  
Otoritatif, membiarkan 
subjek melakukan semua 
aktivitasnya sendiri. Jika  
tidak bisa melakukan, 
meminta bantuan ibu   

 

Kemampuan kognitif berada 
di bawah rata-rata, dengan 
IQ= 44,  

MA = 4 tahun 7 bulan, 
Perilaku adaptif = 6 tahun 3 
bulan 

 

 Komunikasi non verbal 
- Ekspresi wajah (tertawa, cemberut)        
- Melakukan kontak mata   
- Membuat gerakan  isyarat            
- Melakukan sentuhan      
- Penggunaan ruang dan jarak tepat, memanggil dan 

menghampiri lawan bicara 

Komunikasi anak 
down syndrome 

 

 Kekuatan kemampuan komunikasi anak down 
syndrome : 

 Kosakata, paham arti kata dan penggunaan tepat 
dalam percakapan 

 Pragmatik, penggunaan bahasa dalam lingkup sosial 

 Pembelajaran visual, mempelajari sesuatu melalui 
menonton dan mengalami, menggunakan petunjuk 
visual 

 Kelemahan kemampuan komunikasi anak down syndrome : 

 Kemampuan bahasa dibawah kemampuan kognitif 

 Kemampuan bahasa ekspresif dibawah kemampuan bahasa reseptif 

 Kesulitan dalam tata bahasa 

 Percakapan yang pendek 

 Kesulitan untuk mengklarifikasi dan memperbaiki  

 Kesulitan untuk meminta sesuatu 

 

 Komunikasi verbal 

 Berbicara 2-6 kata, pengucapan kadang tidak jelas, belum 
mampu menulis sendiri, hanya beberapa huruf tertentu 
seperti A, B, P dan dapat menyalin tulisan seperti contoh, 
tulisan jelas 

 Mampu mendengarkan dan merespon lawan bicara dengan 
menjawab atau menengok saat dipanggil 

Stimulasi dari 
ayah dan 
saudara kandung 

 

Agar dapat mandiri, bertanggung 
jawab, dapat berkomunikasi 
dengan orang lain merasa 
bersyukur dengan kondisi anak 


