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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Rangkuman Hasil Partisipan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, 

ketiga partisipan memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda-

beda. Selain menggunakan kedua metode tersebut, peneliti juga 

mengukur kemampuan komunikasi ketiga partisipan dengan 

melakukan tes inteligensi (Binet) dan tes perilaku adapatif (VABS). 

Dalam tes binet, IQ partisipan 1 yaitu 40 dengan usia mental setara 

anak usia 4 tahun. Partisipan 2 memiliki IQ sebesar 36 dengan usia 

mental setara anak usia 3 tahun 1 bulan. Pada partisipan 3 memiliki 

IQ sebesar 44 dan memiliki usia mental 4 tahun 7 bulan. Dalam tes 

perilaku adaptif menggunakan skala VABS, kemampuan partisipan 

1 setara dengan anak usia 6 tahun 1 bulan. Pada partisipan 2 

memiliki kemampuan yang setara dengan anak usia 6 tahun. 

Partisipan 3 memiliki kemampuan yang setara dengan anak usia 4 

tahun 7 bulan.        

 Dari hasil tes menunjukkan kapasitas intelektual yang 

dimiliki oleh ketiga partisipan berbeda. Pada hasil tes perilaku 

adaptif, ketiga partisipan memiliki kemampuan komunikasi yang 

kurang dibandingkan dengan kemampuan lain yang dimiliki.  
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Dalam komunikasi verbal yaitu kemampuan bicara, 

kejelasan vokal, kemampuan menulis, kemampuan mendengar, 

mendengarkan, merespon lawan bicara, masing-masing partisipan 

memiliki intensitas yang berbeda. Begitu pula dengan kemampuan 

non verbal yaitu ekspresi wajah, kontak mata, gerakan isyarat, 

sentuhan, penggunaan ruang dan jarak. 

Masing-masing partisipan memiliki persamaan dan 

perbedaan dalam bentuk komunikasi verbal dan nonverbal. Berikut 

ini adalah tabel intensitas bentuk komunikasi verbal dan nonverbal 

yang muncul pada ketiga partisipan : 

Tabel 13. Intensitas Tema Ketiga Partisipan 

                                                      Intensitas tema 

No Komunikasi Verbal 
Partisipan 

1 
Partisipan 

2 
Partisipan 

3 

Kemampuan bicara dan 
menulis 

   

1. Kemampuan bicara +++ ++ +++ 
2. Kejelasan vokal ++ ++ ++ 
3. Kemampuan menulis ++ ++ ++ 
4. Kejelasan menulis ++ ++ ++ 

Kemampuan mendengar    
1. Kemampuan mendengar +++ +++ +++ 
2. 
3. 

Mendengar lawan bicara  
Merespon lawan bicara 

+++ 
++ 

++ 
++ 

 

+++ 
   +++ 

Komunikasi Non Verbal    
1. Ekspresi wajah +++ +++ +++ 
2. Melakukan kontak mata +++ ++ +++ 
3. Membuat gerakan isyarat +++ +++ ++ 
4. Melakukan sentuhan  +++ ++ ++ 
5. Penggunaan ruang dan 

jarak 
+++ +++ +++ 

 

Keterangan : 

+  : Intensitas rendah 



136 
 

 
 

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 

 

Ketiga partisipan memiliki persamaan dan perbedaan dalam 

bentuk komunikasi yang dilakukan. Dalam komunikasi verbal yaitu 

kemampuan berbicara yang dilakukan oleh partisipan 1 dan 3 

memiliki intensitas yang tinggi. Pada partisipan 2, memiliki 

intensitas sedang. Ketiga partisipan dapat mengucapkan kata 

dalam kalimat yang pendek. Pengucapan kata yang dilakukan 

ketiga partisipan cukup jelas dan intensitasnya sedang. 

Kemampuan menulis memiliki intensitas yang sedang. Untuk 

kejelasan dalam menulis, ketiga partisipan memiliki intensitas 

sedang dan dapat menulis dengan jelas serta dapat dibaca.  

Seluruh partisipan tidak mengalami masalah dalam 

pendengaran dan intensitasnya tinggi. Ketiga partisipan mampu 

mendengar dan merespon lawan bicara dengan menjawab serta 

menengok ketika dipanggil. Sedangkan dalam komunikasi non 

verbal, ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh ketiga partisipan 

adalah tertawa, tersenyum dan cemberut. Seluruh partisipan juga 

dapat melakukan kontak mata pada lawan bicaranya dengan 

intensitas yang berbeda. Partisipan 1 dan 3 memiliki intensitas 

yang tinggi, sedangkan partisipan 2 memiliki intensitas yang 

sedang.  



137 
 

 
 

Beberapa gerakan isyarat juga dilakukan oleh ketiga 

partisipan dengan intensitas berbeda yaitu menunjuk, mengangguk, 

menggeleng, melambaikan tangan. Partisipan 1 dan 2 memiliki 

intensitas yang tinggi, sedangkan partisipan 3 intensitasnya 

sedang. Ketiga partisipan juga melakukan sentuhan dalam 

komunikasi dengan intensitas yang berbeda-beda, sentuhan yang 

sama dalam komunikasi yaitu berjabat tangan dan melakukan tos. 

Partisipan 1 banyak melakukan sentuhan dalam komunikasi, oleh 

karena itu intensitasnya tinggi. Untuk partisipan 2 dan 3 tidak terlalu 

banyak melakukan sentuhan, maka intensitasnya sedang.  

Selain itu, penggunaan ruang dan jarak pada ketiga 

partisipan sudah tepat dengan intensitas yang tinggi. Saat 

berkomunikasi, partisipan akan menghampiri lawan bicara. Pada 

partisipan 1, ia akan berteriak memanggil nama lawan bicara 

kemudian menghampiri. Partisipan 2 pun seperti itu, jika lawan 

bicara tidak merespon maka ia akan berteriak kemudian 

menghampiri lawan bicara, atau menarik baju sampai lawan bicara 

berbicara menanggapi. Jarak antara partisipan dengan lawan 

bicara juga tidak terlalu dekat atau terlalu jauh.   

B. Pembahasan  

Ketiga partisipan memiliki komunikasi yang berbeda. Pada 

partisipan 1, komunikasi verbal yang dilakukan beberapa kali diikuti 

oleh gerakan non verbal. Partisipan 1 juga melakukan sentuhan 
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namun lebih sering memberikan efek negatif kepada teman karena 

ia sering memukul atau mendorong ketika berkomunikasi. Hal ini 

terjadi karena kemampuan bahasa yang rendah sehingga kesulitan 

mengungkapkan apa yang diinginkan. Pada partisipan 2, 

komunikasi yang terjadi lebih banyak dilakukan dengan non verbal 

disertai dengan pengucapan yang kurang jelas. Partisipan 2 sering 

bertanya tentang hal baru yang ia lihat. Partisipan 3 memiliki 

pengucapan verbal yang lebih baik dibandingkan dengan kedua 

partisipan lainnya walaupun pada beberapa kata masih kurang 

jelas.  

Kemampuan komunikasi harus dipelajari sejak dini. Anak 

belajar berkomunikasi dengan orang lain yaitu ibu sejak dalam 

kandungan. Seorang ibu dapat mengajak janin untuk 

berkomunikasi tentang hal-hal yang positif. Kontak batin antara ibu 

dan janin akan tercipta dengan baik bila kondisi psikis ibu dalam 

keadaan stabil (Madyawati, 2016). Namun pada anak-anak tertentu 

mengalami permasalahan dalam hal komunikasi. Hal ini 

disebabkan karena gangguan yang dialami sejak lahir sehingga 

mengalami keterbatasan dalam banyak hal, salah satunya adalah 

gangguan down syndrome. Anak akan dihadapkan pada banyak 

permasalahan jika mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan orang lain yaitu orang lain kurang memahami apa yang 

diinginkan dan dirasakan oleh anak. Selain itu, anak down 
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syndrome menjadi kesulitan untuk mengungkapkan pemikiran dan 

perasaannya. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku yang 

ditunjukkan oleh anak. Jika anak kesulitan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain maka  bentuk perilaku yang muncul adalah anak 

akan memukul dan menggigit karena perilaku ini adalah bentuk 

usaha dari anak down syndrome untuk mencoba berkomunikasi 

(Selikowitz, 2001).  

Ada variasi yang luas tentang bagaimana anak down 

syndrome berkomunikasi. Beberapa menggunakan kalimat penuh 

dengan banyak informasi, namun anak lain memiliki kesulitan 

dalam kejelasan pengucapan kata dan menyampaikan ide yang 

kompleks dalam berbahasa. Anak lain akan menggunakan kata 

yang saling terkait untuk memahami gagasan umum namun tidak 

dapat memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi atau 

berbicara secara efektif tentang rencana dan hal yang dirasakan. 

Beberapa orang dengan gangguan down syndrome berkomunikasi 

terutama melalui tindakan, ekspresi wajah, dan merespon terhadap 

orang lain dibandingkan dengan menggunakan bahasa (Baksi, 

2005).     

Anak dengan down syndrome biasanya memiliki 

kemampuan untuk memahami lebih jauh daripada apa yang dapat 

dia perlihatkan dan memanfaatkan kata atau tanda untuk 

menyampaikan pesan. Mereka pun memiliki kesulitan memahami 
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ketika informasi disampaikan secara cepat dan ketika bahasa yang 

digunakan lebih kompleks (Baksi, 2005). Ketiga partisipan memiliki 

kemampuan bahasa reseptif yang lebih baik dibandingkan dengan 

bahasa ekspresifnya. Berikut ini dapat diuraikan kemampuan 

komunikasi ketiga partisipan.   

 

 Dapat berbicara dua hingga enam kata dan pengucapan 

jelas   

Ketiga partisipan dalam penelitian ini dapat berkomunikasi 

verbal dengan berbicara. Kalimat yang digunakan dalam 

percakapan adalah kalimat pendek. Pada partisipan 1 dan 2 

mampu berbicara dua hingga lima kata, sedangkan untuk 

partisipan 3 mampu berbicara hingga enam kata. Bahasa yang 

digunakan oleh partisipan 1 dan 3 adalah bahasa Jawa, sedangkan 

partisipan 2 menggunakan bahasa Indonesia. Pengucapan kata 

yang dilakukan oleh ketiga partisipan cukup jelas namun hanya 

pada kata-kata tertentu mereka kesulitan dalam mengucapkan 

seperti pada partisipan 2 kesulitan mengucapkan huruf -ng.  

 

 Kemampuan menulis (belum dapat menulis sendiri) 

Dalam kemampuan menulis, ketiga partisipan belum dapat 

menulis sendiri. Anak down syndrome memiliki kesulitan dalam hal 

kemampuan menulis. Hal ini berkaitan dengan kemampuan motorik 
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halus dan kesulitan mengingat apa yang harus ditulis (Kumin, 

2008). Saat menulis, partisipan harus hafal urutan abjad. Pada 

ketiga partisipan, hanya mengenal huruf tertentu. Kemampuan 

menulis partisipan 1 hanya mampu menebalkan titik-titik dan huruf 

yang ditebalkan dapat dibaca. Pada partisipan 2 dapat menulis 

namun dengan arahan dimana harus membuat coretan dari tiap 

huruf. Partisipan 2 sering membuat huruf dengan ukuran besar dan 

harus selalu diingatkan menulis di dalam garis buku. Kemampuan 

menulis yang dimiliki partisipan 3 yaitu dapat menyalin tulisan 

seperti contoh.  

 

 Kondisi pendengaran (tidak mengalami masalah 

pendengaran) 

Ketiga partisipan tidak mengalami masalah dalam 

pendengaran, mampu mendengarkan, dan merespon lawan bicara 

dengan menjawab dan menengok ketika dipanggil. Dalam 

kemampuan non verbal, ketiga partisipan dapat menunjukkan 

ekspresi sesuai dengan topik pembicaraan. Tertawa, tersenyum 

dan cemberut adalah ekspresi yang ditunjukkan oleh ketiga 

partisipan. Menurut Kumin (2008) anak down syndrome tidak 

memiliki masalah dalam mengekspresikan emosi secara non 

verbal. Mereka dapat mengggunakan ekspresi wajah yang tepat 

untuk menggambarkan emosi mereka. Partisipan 1 dan 2 
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menunjukkan ekspresi menangis pada salah satu observasi. Pada 

partisipan 1, ia sering menunjukkan ekspresi marah dengan mata 

melotot, memukul, dan mendorong jika tidak menyukai temannya. 

Perilaku ini sering tiba-tiba muncul sehingga terkadang guru dan 

orangtua kesulitan untuk mencegahnya.  

 

 Melakukan kontak mata 

Kontak mata dapat dilakukan oleh ketiga partisipan saat 

komunikasi. Pada partisipan 2, kontak mata yang dilakukan tidak 

sering karena keterbatasan fisik, mata dan kepalanya sering 

bergerak ke kanan dan ke kiri. Saat berkomunikasi terkadang 

partisipan 2 melihat ke arah lain dan tidak melihat lawan bicara. 

 

 Melakukan gerakan isyarat 

Gerakan isyarat juga dilakukan oleh ketiga partisipan dalam 

komunikasi. Menurut Abbeduto, Warren dan Conners (2007) 

penggunaan gerak tubuh adalah area yang cukup kuat pada anak 

down syndrome yang dapat memiliki nilai komunikatif pada 

perkembangan bicara. Selain itu, gerakan isyarat membantu 

partisipan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keterbatasan 

kosakata yang dimiliki membuat partisipan menggunakan gerakan 

isyarat untuk menyampaikan maksud kepada orang lain. 
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Ketiga partisipan membuat gerakan isyarat seperti 

mengangguk tanda setuju, menggeleng tanda tidak setuju, 

menunjuk benda yang diinginkan, memanggil teman dengan 

melambaikan tangan. Pada partisipan 1 dan 2 membuat gerakan 

isyarat yaitu mengibaskan tangan tanda tidak setuju dan 

mengangkat tangan tanda hormat. Partisipan 1 membuat gerakan 

isyarat lain yaitu 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.  

Partisipan 2 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 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 
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menunjukkan tidak suka atau tidak mau, mengangguk tanda setuju, 

dan menunjuk benda atau hal yang diinginkannya. 

Partisipan 3 membuat gerakan isyarat mengangkat kedua 

tangan ke atas saat menunjukkan ekspresi senang, 

menengadahkan tangan ke atas untuk meminta bola, mengangguk 

tanda setuju, mengangkat alis, berhitung dengan jari, ingin 

memukul teman dengan salah satu tangan di kepal, melambaikan 

tangan untuk mengatakan tidak. 

  

 Melakukan sentuhan 

Selain itu, partisipan 1 dan 2 melakukan sentuhan yaitu 

memeluk dan menggandeng sedangkan partisipan 1 dan 3 

melakukan sentuhan yaitu mengelus kepala. Sentuhan lain yang 

dilakukan oleh partisipan 1 dalam berkomunikasi adalah 

merangkul, mencium baju guru, menarik tangan teman, menarik 

baju, mengangkat teman, memegang pundak, menepuk kaki.  

Pada partisipan 2, sentuhan yang dilakukan adalah 

menepuk tangan. Pada partisipan 3, sentuhan yang dilakukan 

adalah mengelus pipi, memegangi tangan teman, mendorong pelan 

kepala teman. Penggunaan ruang dan jarak yang dilakukan oleh 

ketiga partisipan sudah tepat. Mereka dapat memanggil dan 

menghampiri lawan bicara untuk menyampaikan informasi. Jarak 
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dalam komunikasi pun tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dengan 

lawan bicara.  

 

 Kekuatan kosakata 

Ketiga partisipan juga memiliki kelemahan dan kekuatan 

masing-masing dari tiap bentuk komunikasi yang dilakukan. Salah 

satu kekuatan anak down syndrome yaitu kosakata. Mereka dapat 

paham dan menggunakan dengan tepat (Kumin, 2008). Walaupun 

kosakata yang digunakan sederhana dan terbatas penggunaannya. 

Kekuatan kosakata yang dimiliki oleh partisipan 1 dan 3 yaitu 

memiliki kosakata yang beragam dan cukup dapat menyebutkan 

nama-nama benda di sekitarnya. Ia juga cukup dapat memahami 

arti kata dan tepat dalam menggunakannya sehari-hari. Kosakata 

yang dimiliki partisipan sering digunakan dan didengar setiap hari. 

Pada partisipan 2, kosakata yang dimiliki pun cukup 

beragam namun banyak hal yang ia tidak tahu namanya. Ia lebih 

sering bertanya kepada orang lain tentang hal baru yang dlihatnya. 

Ketika mendengar kata baru, ia akan mengulang dan bertanya 

terus menerus kepada orang lain. Ia juga sering meniru kata yang 

didengar.  

 Kemampuan pragmatik 

Selain itu, partisipan 1 dan 3 termasuk cukup dalam 

mengembangkan kemampuan pragmatik atau penggunaan bahasa 
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dalam situasi sosial. Pragmatik meliputi kemampuan menggunakan 

sapaan dengan tepat dan memahami peraturan tidak tertulis dalam 

percakapan seperti orang seharusnya tidak berbicara sekaligus 

namun menunggu giliran untuk berbicara. Anak down syndrome 

dapat mempelajari bagaimana cara untuk menyampaikan pesan 

yang tepat pada lawan bicara. Seperti saat berbicara dengan guru 

menggunakan kosakata dan tata bahasa yang berbeda 

dibandingkan berbicara dengan anak yang lebih kecil. Beberapa 

anak mahir dalam menggunakan aspek non verbal dalam 

pragmatik seperti menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah 

untuk membantu orang lain memahami pesan yang disampaikan. 

Area yang lain dari pragmatik adalah bertanya, meminta sesuatu, 

mengklarifikasi, dan bertahan pada satu topik adalah area yang 

sulit untuk anak down syndrome (Kumin, 2008). Saat partisipan 

bertemu teman atau guru di sekolah, mereka akan menyapa.  

Dalam berkomunikasi, ketiga partisipan dapat berbicara 

bergantian dengan lawan bicaranya. Penggunaan kemampuan non 

verbal pun dilakukan oleh ketiga partisipan dalam komunikasi. Jika 

orang lain tidak memahami apa yang dimaksud, mereka akan 

menggunakan gerakan isyarat untuk memudahkan orang lain agar 

dapat memahami pesan yang dimaksud. Namun kemampuan 

pragmatik dalam mengklarifikasi pesan pada lawan bicara atau 
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terlibat pada satu topik pembicaraan tertentu, masih belum dapat 

dilakukan oleh ketiga partisipan. 

 

 Belajar secara visual 

Ketiga partisipan pun memiliki kemampuan dalam hal 

pembelajaran visual. Mereka lebih cepat menangkap informasi 

yang diberikan melalui media visual seperti melihat gambar dan 

menonton video atau televisi. Menurut Kumin (2008) anak down 

syndrome, lebih berhasil dalam belajar dengan menonton dan 

mengalami, menggunakan isyarat visual, foto dan instruksi 

daripada belajar melalui mendengarkan.  

Partisipan 1 memiliki minat yang besar terhadap musik. S 

sejak kecil mendengarkan musik dan sering menonton televisi. 

Saat mendengar lagu, S akan mengikuti irama dan bernyanyi. 

Musik adalah salah satu hal yang dapat membuat S belajar 

berbicara saat kecil. Pada partisipan 2 dan 3, sering menonton 

kartun di televisi. Setelah menonton, mereka akan mengikuti lagu 

dan kata-kata yang diucapkan oleh tokoh sehingga kosakata yang 

dimiliki menjadi bervariasi. Saat menonton televisi, orangtua selalu 

mendampingi.  
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 Kemampuan bahasa berada di bawah kemampuan kognitif 

Dalam kelemahan komunikasi pada ketiga partisipan sama 

yaitu kemampuan bahasa berada di bawah kemampuan kognitif. 

Ketiga partisipan memiliki IQ yang berada di bawah rata-rata 

dengan skor yang berbeda-beda dan termasuk dalam gangguan 

perkembangan intelektual. Menurut Hurlock (2011) kecerdasan 

mempengaruhi kemampuan seorang anak dalam berkomunikasi. 

Jika kecerdasan yang dimiliki anak tinggi, maka anak akan belajar 

berbicara dan berkomunikasi lebih cepat dibandingkan dengan 

anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.  

Dari hasil tes pengukuran IQ, usia mental ketiga partisipan 

berada jauh di bawah usia kronologisnya. Partisipan 1 memiliki IQ 

sebesar 40 dan usia mental setara dengan anak usia 4 tahun 

dengan usia kronologis 10 tahun 8 bulan. Partisipan 2 memiliki IQ 

sebesar 36 dengan usia mental yaitu 3 tahun 1 bulan dan usia 

kronologisnya 7 tahun 9 bulan. Pada partisipan ketiga memiliki IQ 

sebesar 44 dengan usia mental yaitu 4 tahun 7 bulan dan usia 

kronologisnya 11 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, perkembangan 

kemampuan komunikasi ketiga partisipan tidak seperti kemampuan 

anak pada usianya.           

Pada hasil tes perilaku adaptif, ketiga partisipan memiliki 

kemampuan komunikasi yang kurang dibandingkan dengan aspek 

lain yaitu sosialiasi dan ketrampilan hidup sehari-hari. Pada 
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partisipan 1, kemampuan komunikasi setara dengan anak usia 2 

tahun. Partisipan 2 memiliki kemampuan komunikasi setara dengan 

anak usia 1 tahun 6 bulan. sedangkan pada partisipan 3, setara 

dengan anak usia 2 tahun 4 bulan.   

 

 Kesulitan dalam tata bahasa  

Selain itu, partisipan 1 dan 2 juga mengalami kesulitan 

dalam tata bahasa. Saat berkomunikasi, kedua partisipan tidak 

berbicara dalam kalimat lengkap. Kalimat yang diucapkan hanya 

pendek dan terkadang hanya menyebutkan nama objeknya saja. 

Pada partisipan 2, mengalami kesulitan dalam kemampuan bahasa 

ekspresif yang berada dibawah bahasa reseptif. Menurut Kumin 

(2008) anak down syndrome biasanya dapat memahami bahasa 

lebih mudah dibandingkan dengan mengekspresikan diri mereka. 

Ada jarak antara kemampuan reseptif dan ekspresif. Saat diberi 

instruksi, I dapat memahami dan melakukan sesuai instruksi. 

Namun dalam mengungkapkan keinginan terkadang I kesulitan 

sehingga orang di sekitarnya menjadi bingung dan berusaha 

menebak-nebak apa keinginannya. I kadang hanya menggunakan 

kemampuan non verbal yaitu menunjuk sambil merengek.  
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 Percakapan yang pendek  

Kelemahan dalam komunikasi yang lain adalah percakapan 

yang pendek. Ketiga partisipan berkomunikasi dengan kalimat yang 

pendek terdiri dari dua hingga enam kata. Anak dengan down 

syndrome kesulitan untuk mempertahankan hasil percakapan dari 

gabungan masalah dalam mengetahui apa yang harus dikatakan 

dan bagaimana mengungkapkan yang ingin mereka katakakan 

(Kumin, 2008). Saat berkomunikasi, mereka cenderung 

mengatakan langsung objeknya, misalnya ingin makan, nonton 

televisi. 

  

 Kesulitan mengklarifikasi dan memperbaiki dalam 

percakapan 

Ketiga partisipan juga mengalami kesulitan untuk. Klarifikasi 

adalah kemampuan untuk bertanya informasi lain ketika tidak 

paham tentang pesan yang disampaikan, sedangkan memperbaiki 

adalah kemampuan untuk memberikan informasi tambahan saat 

lawan bicara tidak mengerti apa yang disampaikan (Kumin, 2008). 

Saat ditanya oleh orang lain, mereka langsung menjawab dan 

menyebut nama objeknya. Mereka tidak memberikan pertanyaan 

lain kepada lawan bicara.  

Saat orangtua berkomunikasi dengan ketiga partisipan, 

sedapat mungkin menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan 
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menyesuaikan dengan kemampuan anak. Orangtua melakukan 

percakapan untuk anak yakni bahasa yang diucapkan dalam 

titinada yang lebih tinggi dari pola titinada yang lazim digunakan 

dalam pembicaraan, serta berisi kata-kata dan kalimat yang 

sederhana. Memodifikasi percakapan juga dilakukan oleh anak 

yang lebih tua saat berbicara kepada yang lebih muda usianya. 

Percakapan ini memiliki fungsi penting dalam menarik perhatian 

dan mempertahankan komunikasi (Santrock, 2007).   

Saat berkomunikasi dengan anak yang lain, orangtua 

menggunakan bahasa yang berbeda. Saat ketiga partisipan tidak 

memahami informasi yang disampaikan lawan bicara, mereka tidak 

bertanya namun hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. 

Biasanya lawan bicara akan mengulangi lagi informasi yang 

disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Selain itu 

saat ketiga partisipan menyampaikan informasi atau pesan kepada 

lawan bicara, dan lawan bicara tidak paham, mereka akan 

menggunakan gerakan isyarat sehingga mudah untuk lawan bicara 

menangkap apa yang dimaksud.   

 

 Kesulitan dalam meminta sesuatu 

Pada partisipan 1 dan 2, mengalami kesulitan dalam 

meminta sesuatu. Anak down syndrome memiliki kesulitan dalam 

bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk mengutarakan 
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keinginannya (Kumin, 2008). Mereka dapat mengatakan objek atau 

hal yang diinginkan, namun terkadang saat mereka memiliki 

keinginan harus dipenuhi saat itu juga. Mereka tidak peduli apa 

yang sedang dilakukan oleh lawan bicara, seperti saat partisipan 1 

bermain bersama adik-adiknya. Ia tidak mau meminjamkan mainan 

yang dipegangnya namun ingin meminjam mainan adiknya dan 

harus dapat. Padahal adik sedang bermain dengan mainan itu dan 

sudah mengatakan akan dipinjamkan setelah adik bermain. Namun 

partisipan 1 tidak mau dan tetap ingin mainan itu. Jika tidak adik 

akan dipukul, dan ia merengek kemudian menangis. Pada 

partisipan 2, juga sering merengek meminta mainan. Namun kakek 

dan nenek tidak selalu menuruti dan menjelaskan bahwa belum 

memiliki uang dan jika uang sudah ada akan dibelikan. Selain itu, 

juga dijelaskan bahwa ia sudah memiliki mainan yang diminta dan 

akan dialihkan perhatiannya untuk bermain dengan mainan yang 

lain.  

Pada partisipan 3, kesulitan untuk mengutarakan 

keinginannya pada waktu yang tepat seperti saat ia dan keluarga 

menghadiri acara pernikahan. Saat partisipan 3 meminta kepada 

ibu untuk diambilkan bunga yang berada di meja namun ibu 

menolak karena sedang berada di acara pernikahan. Ia tetap 

merengek kemudian ibu mengatakan tidak boleh diambil dan 

menjelaskan bahwa tidak boleh meminta seperti itu. Ibu terkadang 
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merasa malu karena anaknya tidak paham tentang hal seperti itu di 

tempat umum. Partisipan 3 pun ngambek dan duduk di lantai tidak 

mau bergerak. Ibu kemudian menjelaskan pela-pelan dan akhirnya 

ia mengerti.           

Di samping itu, banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan komunikasi seorang anak. Salah satunya adalah 

faktor pola asuh yang dilakukan oleh orangtua. Keterampilan anak 

dalam berkomunikasi dapat ditentukan dari pola asuh yang 

dilakukan orangtua. Pola asuh yang kreatif, inovatif, seimbang dan 

dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dapat 

menciptakan situasi komunikasi yang positif (Madyawati, 2016).    

 

 Faktor pola asuh 

Pola asuh yang dilakukan oleh orangtua dan figur pengganti 

orangtua ketiga partisipan berbeda-beda. Pola asuh menurut 

Baumrind (dalam Santrock, 2002) dibagi menjadi 3 yaitu 

pengasuhan otoriter, otoritatif, dan permissive (indifferent dan 

indulgent). Pada partisipan 1, pola asuh yang diterapkan adalah 

pengasuhan permissive indulgent yaitu gaya pengasuhan dimana 

orangtua sangat terlibat dalam kehidupan anak tetapi menetapkan 

sedikit batasan. Kontrol orangtua terhadap anak cenderung lemah. 

Orangtua yang permissive bersikap hangat, jarang menghukum, 
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tidak mengontrol dan tidak menuntut (Papalia, Olds, Feldman, 

2013).   

Pada partisipan 1, orangtua cenderung membantunya dalam 

melakukan berbagai hal. Selain itu, orangtua juga menyuruh adik-

adik untuk membantu S dalam melakukan aktivitasnya. Seperti saat 

ia ingin makan, minum dan merawat diri. Adik-adik sering 

mengingatkan partisipan 1 untuk memakai baju dengan benar, 

mengelap dan membersihkan makanan yang tumpah. Selain itu, 

orangtua sedapat mungkin menuruti keinginan partisipan 1. Saat ia 

ingin makan atau adik sedang memegang mainan dan partisipan 1 

menginginkannya, maka ibu akan menyuruh adik memberikan 

kepadanya. Jika tidak dituruti, maka S akan memukul adik. Selain 

itu, sesekali ia diajarkan kosakata baru oleh ibu. Saat partisipan 1 

tidak dapat mengucapkan sebuah kata, ibu akan membantu dan 

menyuruhnya untuk mengulang-ulang kata. Namun terkadang ia 

tidak mau dan ibu tidak memaksa. Di samping itu, partisipan 1 

sering bermain di lingkungan sekitar dan ibu membebaskannya 

bermain dengan siapapun. Partisipan 1 pun sering bermain jauh 

dari rumah, berjam-jam dan pulang ke rumah pada siang hari. 

Namun ibu membiarkan dan tidak memberikan batasan kepadanya. 

Orangtua membiarkan anak melakukan apapun yang diinginkan. 

Akibatnya anak kurang dapat mengendalikan perilakunya sendiri 

dan selalu berharap keinginannya dituruti (Santrock, 2002). 
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Partisipan 1 kurang dapat mengontrol emosi yang dirasakan. Saat 

ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka ia menunjukkan 

emosi negatif seperti menangis, marah dan memukul.   

Pada partisipan 2, nenek membiarkannya untuk melakukan 

segala sesuatu sendiri. Walaupun terkadang nenek ingin 

membantu, namun ia tidak mau. Pola asuh yang diterapkan oleh 

nenek yaitu pengasuhan otoritatif yaitu mendorong anak untuk 

mandiri tetapi masih menetapkan batasan dan pengendalian atas 

tindakan yang dilakukan. Orangtua memperlihatkan kehangatan 

dan dan kasih sayang kepada anak (Santrock, 2002). Orangtua 

percaya akan kemampuan anak dan menghargai keputusan, minat 

dan pendapat anak. Orangtua menyayangi dan menerima tetapi 

juga meminta perilaku yang baik, tegas dalam batasan, dan 

menerapkan hukuman jika anak salah. Menjelaskan alasan dibalik 

pendapat dan mendorong komunikasi timbal balik (Papalia, Olds, 

Feldman, 2013).     

Partisipan 2 sudah dapat makan, minum, berpakaian dan 

terkadang mandi sendiri walaupun belum bersih. Saat makan 

sendiri, nasi dan lauk terkadang berceceran namun nenek 

membiarkan dan hanya mengingatkan untuk makan dengan rapi. 

Terkadang ia ikut membantu pekerjaan nenek di dapur seperti 

memasak dan membersihkan rumah. Nenek akan menyuruh 

partisipan 2 untuk mengambilkan bahan masakan. Saat nenek 
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sedang menyapu, ia ingin ikut menyapu. Nenek membiarkan dan 

mengajari cara memegang sapu. Walaupun setelah itu, nenek 

kembali menyapu karena kurang bersih.  

Ketika dimintai pertolongan, partisipan 2 akan senang hati 

melakukannya. Kakek sering meminta tolong kepadanya untuk 

diambilkan obat dan minum. Nenek juga sering mengajarkan 

kosakata dari hal yang ia tanyakan atau kata yang baru di dengar. 

Saat sedang menonton televisi, partisipan 2 sering menirukan 

gerakan, lagu dan kata dari kartun yang ia tonton. Kakek dan nenek 

selalu mendampingi partisipan 2 saat sedang menonton sehingga 

mereka dapat menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh tokoh 

dalam televisi. Saat partisipan 2 berbuat salah, maka kakek dan 

nenek akan memarahinya seperti saat ia tidak mau mandi dan 

bersikeras untuk mandi di teras. Kakek memarahinya dan 

menggendong partisipan 2 ke dalam kamar mandi untuk 

dimandikan. Partisipan 2 menangis dengan keras dan marah pada 

kakek dengan meronta serta memukul kakek. Setelah mandi, kakek 

pun menjelaskan kepadanya mengapa harus mandi dan mandi di 

dalam kamar mandi. Partisipan 2 lebih dapat mengontrol perilaku 

dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mengapa hal ini boleh dan 

tidak boleh dilakukan.  

Sedangkan pada partisipan 3, ibu membiarkan untuk 

melakukan dan mengurus dirinya sendiri. Pola asuh yang dilakukan 
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sama seperti partisipan 2 yaitu, pola asuh otoritatif. Pengasuhan 

yang menghargai anak tetapi tetap membuat batasan-batasan 

sosial. Orangtua percaya akan kemampuan anak namun tetap 

menghargai keputusan mandiri, minat, pendapat. Orangtua juga 

menunjukan kehangatan dan kasih sayang namun tetap berlaku 

tegas saat anak berbuat salah. Namun mereka menjelaskan alasan 

di balik pendapat dan mendorong komunikasi verbal timbal balik 

(Papalia, Olds, Feldman, 2013).   

Ibu hanya membantu saat pagi hari saat akan pergi ke 

sekolah. A dapat menyiapkan keperluan sekolahnya sendiri seperti 

buku, bekal dan uang jajan. Ibu hanya menyediakan bekal di meja, 

dan A yang memasukan ke dalam tas sendiri. A pun sering 

mengerjakan PR nya sendiri. setiap pulang sekolah atau sore hari, 

A akan mengerjakan PR tanpa harus disuruh oleh ibu. Beberapa 

tugas pun sering diberikan kepada A. Ibu sering meminta bantuan 

kepada partisipan 3 untuk menjaga adiknya yang paling kecil saat 

ibu sedang di dapur. Saat sore pun ibu sering meminta bantuan 

kepada A untuk memandikan adiknya. Namun saat partisipan 3 

tidak dapat melakukannya sendiri, ia akan meminta bantuan ibu. 

 

 Faktor internal ibu atau figur pengganti orangtua dan coping 

Selain itu, peneliti menemukan bahwa pola asuh yang 

dilakukan oleh ibu atau figur pengganti orangtua seperti nenek 
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dipengaruhi oleh faktor internal dan coping yang dilakukan secara 

tidak langsung mempengaruhi perkembangan komunikasi 

partisipan. Pada ibu partisipan 1, ia merasa kasihan dengan kondisi 

yang dialami oleh partisipan. Oleh karena itu, ia sering membantu 

partisipan 1 dalam melakukan aktivitasnya. Ketika partisipan 1 

mengerjakan sendiri, hasilnya akan berantakan dan membutuhkan 

waktu lama seperti makan dan mandi. Jika ibu membantu, maka 

akan cepat selesai dan ibu dapat mengerjakan hal lain.  

Selain itu, dalam melatih kemampuan komunikasi partisipan 

1, ibu sering membenarkan kata yang diucapkan partisipan dan 

menyuruh partisipan untuk mengulanginya lagi. Namun partisipan 

sering menolak, tidak mau diajari dan lebih memilih untuk pergi 

bermain. Ibu merasa lelah dalam mengurus dan mengajari 

kosakata baru kepada partisipan 1 karena ia tidak mau 

mendengarkan dan tidak kooperatif. Ketika ibu merasa lelah, ia 

merasa bahwa dengan kehadiran anak lain yang tidak memiliki 

gangguan (normal) menjadi hiburan saat merasa lelah mengurus 

anak yang memiliki gangguan down syndrome. Ibu dapat 

mengobrol dan bercanda dengan anak yang lain. Anak-anak yang 

lain pun ikut membantu ibu dalam mengurus partisipan 1. Seperti 

mengingatkan partisipan 1 untuk membereskan mainan, 

membersihkan diri, mengambilkan makan dan minum.  
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Anak yang normal pun menjadi penyemangat untuk ibu 

dalam mengasuh partisipan 1. Saat ibu mengajari partisipan 1 

belajar atau mengenalkan kosakata baru, seringkali partisipan 

menolak, mudah bosan dan lebih memilih bermain. Namun anak 

lain menyemangati ibu untuk mengajari partisipan 1 dan terkadang 

membantu ibu dalam mengajari partisipan kosakata baru.  

Ibu melakukan problem focused coping yaitu usaha untuk 

menghilangkan stres dengan melakukan tindakan langsung untuk 

memecahkan masalah (Folkman & Lazarus dalam Carver & Scheir, 

1989) dengan cara berinteraksi dengan anak yang normal. Coping 

yang dilakukan adalah keaktifan diri yaitu proses mengambil 

langkah-langkah aktif untuk menghilangkan stressor atau 

mengurangi dampak stres. Saat ibu lebih sering mengurus 

partisipan 1 dan membantunya dalam aktivitas sehari-hari, anak-

anak yang lain pun seringkali protes karena mereka dituntut untuk 

mandiri oleh ibu. Namun di sisi lain, anak-anak lain pun sering 

mengingatkan ibu untuk mengurus keperluan partisipan 1. Seperti 

saat ibu sedang sibuk membuat gorengan, adiknya mengingatkan 

ibu untuk membuatkan makanan untuk partisipan 1.  

Pada nenek partisipan 2, ia memiliki harapan yang besar 

pada partisipan 2 agar dapat mengurus diri sendiri, tidak 

merepotkan orang lain dan bisa bekerja. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Pillay, Girdler, Collins dan Leonard (2011) 
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mengatakan bahwa ibu yang memiliki anak down syndrome 

memiliki harapan tentang masa depan anak berdasarkan prestasi 

dari anak down syndrome lain. Ibu memikirkan masa depan anak 

karena sadar terhadap realita yang dihadapi yaitu anak dengan 

gangguan down syndrome memiliki akses yang terbatas. Selain itu, 

ibu juga berpikir tentang siapa yang akan mengurus anaknya jika 

nanti orangtua sudah meninggal.  

Seperti nenek yang berharap bahwa partisipan 2 dapat 

bekerja seperti anak-anak lulusan dari SLB tempat partisipan 2 

bersekolah yang dapat diterima bekerja di perusahaan bagian 

gudang.  Nenek pun berharap bahwa ia akan dapat berkomunikasi 

lancar sehingga nanti dapat bercerita dengan jelas dan tidak 

dibohongi oleh orang lain. Harapan ini yang membuat nenek 

optimis dalam mengajari kosakata kepada partisipan. Optimisme 

dan harapan adalah hal yang penting dalam strategi coping yang 

positif untuk orangtua (Buckley, 2002). Oleh karena itu, nenek 

sering menggunakan poster bergambar untuk mengenalkan 

kosakata baru. Saat mendampingi partisipan menonton televisi, 

nenek pun akan menyebutkan nama benda atau hewan yang ada 

di televisi. Di samping itu, nenek pun mengajari bantu diri dan 

membiarkan partisipan 2 untuk melakukannya sendiri seperti 

makan, minum, mandi. Hal ini dilakukan nenek untuk 

mempersiapkan masa depan partisipan 2, sehingga di kemudian 
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hari ia dapat mengurus dirinya sendiri. Saat nenek merasa lelah 

dalam mengurus partisipan 2, maka nenek akan beristirahat 

dengan tidur, atau sholat dan berdoa untuk kemajuan 

perkembangan partisipan.  

Seperti yang diketahui, mayoritas orang akan berdoa apabila 

dihadapkan pada masalah yang serius. Individu akan 

menggunakan coping religious dengan berdoa sebagai bentuk dari 

problem focus coping ketika meminta kesehatan atau bantuan 

dalam hal materi. Namun akan menjadi emotion-focused ketika 

individu merasa terhibur saat berdoa. Penggunaan coping religious 

berasosiasi dengan kesehatan mental yang lebih baik namun hasil 

yang ambivalen ditemukan pada kesehatan fisik (Aldwin, 2007).   

Agama dapat memberi setidaknya ilusi kontrol dalam 

menghadapi keadaan yang tidak terkendali. Dengan merasa 

nyaman dalam “berada di tangan Tuhan” dapat memberi rasa lega 

dan damai bahkan dalam keadaan yang sangat menegangkan 

(Aldwin, 2007). Nenek melakukan coping religous dengan berdoa 

untuk menghibur diri karena merasa lelah mengurus partisipan 3. 

Dengan berdoa, menjadikan nenek lebih kuat dan merasa dapat 

mengendalikan keadaan.    

Pada ibu partisipan 3 terkadang merasa lelah mengajari 

kosakata baru kepada partisipan. Hal ini dikarenakan harus 

diajarkan berulang kali, karena partisipan 3 mudah lupa. Ibu pun 
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memberikan fasilitas dengan membelikan buku mewarnai, poster 

bergambar, mainan. Saat lelah mengurus partisipan 3, maka ibu 

akan melakukan aktivitas lain yaitu mengurus warung, 

membereskan rumah, dan mengasuh anak lain. Dalam mengasuh 

anak lain, ibu sering mengajari adik partisipan yang paling kecil 

untuk menulis dan mengenalkan huruf. Saat sedang mengajari, 

partisipan biasanya ingin ikut bergabung.  

Ibu melakukan problem focused coping yaitu usaha untuk 

menghilangkan stres dengan melakukan tindakan langsung untuk 

memecahkan masalah (Folkman & Lazarus dalam Carver & Scheir, 

1989) dengan cara memilih beraktivitas untuk membereskan rumah 

dan mengurus warung. Coping yang dilakukan adalah keaktifan diri 

yaitu proses mengambil langkah-langkah aktif untuk 

menghilangkan stressor atau mengurangi dampak stres. 

Selain itu, ibu memiliki harapan agar anak dapat mandiri 

mengurus diri sendiri, bertanggung jawab dan dapat berkomunikasi 

dengan orang lain. Ibu pun merasa beruntung dengan kondisi 

anaknya dibandingkan dengan kondisi anak lain yang sering ia lihat 

di televisi. Ibu bersyukur karena partisipan 3 tidak merepotkan 

orang lain dan dapat melakukan aktivitasnya sendiri. Oleh karena 

itu, ibu mengajari partisipan 3 untuk melakukan aktivitasnya sendiri. 

ibu akan membantu jika ia mengalami kesulitan. Hal ini pun untuk 

menumbuhkan rasa tanggungjawab pada partisipan 3. Ibu sering 
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meminta pertolongan kepada partisipan 3 untuk menjaga dan 

memandikan adiknya.      

Di sisi lain, ibu mendapatkan dukungan dan penerimaan 

yang besar dari keluarga besarnya sehingga membuat ibu kuat dan 

menerima kondisi partisipan 3. Hal ini kemudian yang membuat ibu 

melakukan apapun untuk kemajuan perkembangan partisipan 3. 

Walaupun ketika mengetahui gangguan yang dialami oleh 

partisipan 3, ibu merasa sedih dan kaget. Ketika keluarga terus 

menyemangatinya, ibu mulai membawa partisipan 3 untuk terapi 

bicara dan berjalan di Rumah Sakit serta dipijat seminggu sekali.           

Beberapa tahun yang lalu, penelitian dilakukan tentang 

interaksi orangtua dan anak dengan jumlah sampel 60 orangtua-

anak dengan usia anak yaitu 12, 24, atau 36 bulan  (Mahoney et al; 

Mahoney; dalam Mahoney 2011). 90% anak mengalami gangguan 

down syndrome. Interaksi orangtua-anak dinilai dari observasi dari 

ibu dan anak yang bermain bersama dalam waktu sekitar 20 menit. 

Observasi ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan.  

Pertama, peneliti tertarik untuk menentukan bagaimana gaya 

ibu untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka dikaitkan dengan 

tingkat kemampuan kognitif anak. Kedua untuk menentukan 

bagaimana komunikasi ibu dengan anak mereka terkait dengan 

tingkat perkembangan komunikasi bahasa anak (Mahoney et al, 

dalam Mahoney 2011).      
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Perkembangan komunikasi anak dikaitkan terutama dengan 

cara ibu melakukan respon terhadap anak-anak mereka. Jumlah 

komunikasi yang dilakukan antara anak dengan ibu selama 

observasi sangat terkait dengan tiga kualitas dari komunikasi ibu. 

Pertama adalah frekuensi ibu menanggapi komunikasi anak, 

seolah-olah itu bermakna bahkan jika anak menggunakan bentuk 

komunikasi yang lebih rendah daripada usia kronologis anak. 

Kedua, derajat dimana ibu berkomunikasi dengan frasa singkat dan 

sederhana yang terkait langsung dengan perilaku, minat atau 

komunikasi anak pada saat ini. Ketiga, adalah tingkat dimana ibu 

menahan diri untuk tidak meminta atau sebaliknya menekan anak 

untuk melakukan atau mengatakan tindakan dan komunikasi 

tertentu. Anak dengan down syndrome, yang sering berkomunikasi 

dengan ibu mereka yang komunikasinya paling mencerminkan 

ketiga ciri ini (Mahoney, 2011).        

Ketiga orangtua partisipan, sedapat mungkin menanggapi 

dan merespon perkataan anak. Namun kadang mereka juga kurang 

memahami maksud dari perkataannya karena pengucapan yang 

kurang jelas. Sehingga sering orangtua menanyakan kembali apa 

maksudnya. Pada ibu partisipan 3, terkadang hanya ibu yang 

paham maksud dari perkataan atau perilakunya. Orang lain kurang 

memahami maksud dari perkataan partisipan 3. Partisipan 1 dan 3 

lebih dekat dengan ibu, sedangkan partisipan 2 lebih dekat dengan 
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kakek dan neneknya karena diasuh oleh kakek dan nenek. 

Orangtua pun harus memperhatikan apa yang diucapkan anak 

walaupun kurang paham, memperluas kosakata anak, membaca 

cerita, memberi nama pada objek dan lingkungan, akan 

memberikan manfaat yang positif untuk perkembangan komunikasi 

anak (Gleason dalam Santrock, 2007).  

Ibu yang menunjukkan perhatian yang tinggi kepada minat 

anak, merespon dengan hangat, tingkat kontrol dan menentukan 

batasan yang lebih rendah, meningkatkan perkembangan kognitif, 

bahasa dan sosial anak (Pino, 2000).  Ketiga ibu menunjukan 

perhatian yang cukup pada kemampuan komunikasi anak. Saat 

anak mengajak berkomunikasi dengan pengucapan yang kurang 

jelas, ibu akan bertanya kembali maksud dari perkataan anak. 

Setelah itu, ibu akan mengucapkan kembali kata yang dimaksud 

anak dengan benar. 

 

 Faktor lingkungan  

 Lingkungan juga memiliki peran dalam perkembangan 

komunikasi anak. Jika lingkungan sekitar memiliki keberagaman 

dalam komunikasi akan memberikan dampak positif untuk anak. 

Selain itu, adanya kesempatan anak untuk berbicara dan diajak 

bicara dengan lingkungan (Santrock, 2007). Percakapan yang 

beragam membuat anak lebih banyak mendengar pembicaraan, 
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mendengar banyak variasi pembicaraan, dan mengobservasi dan 

berasumsi terhadap aturan yang berbeda dalam percakapan. Anak 

akan bertemu dengan lawan bicara yang memiliki latar belakang 

pengetahuan yang berbeda dan anak akan bersikap asertif dan 

pandai untuk menemukan cara berpartisipasi dalam percakapan 

(Gleason dan Ratner, 2009).  

Lingkungan ketiga partisipan pun berbeda. Partisipan 1 

tinggal di lingkungan padat penduduk dan tinggal di gang sempit 

dekat pasar. Orang dewasa sering menyapa dan mengajak 

partisipan berkomunikasi. Ia juga sering bermain dengan anak yang 

lebih kecil. Lingkungan sering mengajari partisipan untuk mengenal 

nama-nama objek di sekitar, terkadang diajari bahasa yang kotor. 

Partisipan 1 cenderung meniru perkataan yang didengarnya. Oleh 

karena itu, bahasa yang digunakan partisipan 1 cenderung kasar 

karena lingkungan sekitar berbicara dengan bahasa seperti itu. 

Selain itu, orang dewasa juga sering menggoda dan mengajak 

partisipan bercanda karena mimik wajahnya yang lucu.     

Pada partisipan 2 tinggal di warung yang terletak di pinggir 

jalan besar sehingga ia tidak pernah bermain keluar rumah karena 

banyak kendaraan lalu lalang di depan rumah. Selain itu, jarang 

ada anak sebaya di sekitar rumahnya. Partisipan 2 lebih sering 

menonton televisi, menulis atau bermain mobil-mobilan dirumah 

dan biasanya ditemani oleh kakek atau neneknya saat bermain 
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sehingga partisipan 2 jarang terlibat pembicaraan dengan orang 

dewasa. Kedua om partisipan 2 juga jarang mengajaknya 

bekomunikasi dan bermain. Namun kakek nenek partisipan 2 

termasuk orang yang suka mengajak partisipan berkomunikasi. 

Saat duduk di depan warung, kakek dan nenek sering mengajak 

partisipan untuk menyebutkan nama benda-benda di sekitar 

warung seperti mobil, motor, truk, pohon, daun, burung. Saat 

menonton televisi pun kakek dan nenek selalu mendampingi dan 

menanggapi saat partisipan 2 bertanya atau berkomentar tentang 

adegan yang ditonton. Sesekali tetangga atau pembeli yang 

belanja di warung nenek mengajaknya berkomunikasi.  

Pada partisipan 3 memiliki banyak teman di rumah. Ia tinggal 

di lingkungan perumahan. Ia juga sering bermain bola dan naik 

sepeda keliling kompleks perumahan bersama teman-temannya. 

Adik-adik partisipan 3 juga sering mengajaknya berkomunikasi dan 

bermain bersama. Selain itu, partisipan 3 juga sering bermain 

dengan teman-teman adiknya.  

 

 Faktor pendidikan orangtua  

Pendidikan pun berpengaruh terhadap pola asuh yang 

dimiliki orangtua dan mempengaruhi perkembangan komunikasi 

anak. Pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang 

kemudian mempengaruhi harapan dan orangtua kepada anak 
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(Madyawati, 2016). Ibu dengan pendidikan yang tinggi akan lebih 

sering berbicara kepada anaknya dua kali lebih banyak daripada 

ibu yang pendidikannya kurang (Hart & Risley dalam Brooks dan 

Kempe, 2012). Tidak hanya itu, ibu dengan latar belakang 

pendidikan yang tinggi juga menghasikan variasi kata yang banyak, 

lebih kompleks dalam struktur kata. Ibu dengan sosial ekonomi 

tinggi juga menggunakan bahasa yang berbeda dibandingkan ibu 

dengan sosial ekonomi rendah yang cenderung banyak 

menggunakan perintah atau instruksi dalam berkomunikasi untuk 

melarang dan mengendalikan perilaku anak (Brooks dan Kempe, 

2012).      

Ketiga orangtua partisipan memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda, sehingga dalam merawat dan melatih 

komunikasi ketiga partisipan berbeda. Pada partisipan 1, kedua 

orangtuanya hanya lulusan SD sehingga tidak banyak mengetahui 

tentang gangguan yang dialami oleh partisipan dan cara 

menanganinya. Partisipan 1 lebih dekat dan banyak menghabiskan 

waktu setiap hari dengan ibu. Saat ibu mengetahui partisipan 1 

mengalami gangguan down syndrome, ibu tidak berusaha mencari 

tahu dan bertanya lebih lanjut kepada dokter. Ibu menerima jika 

partisipan 1 mengalami gangguan perkembangan dan merawat 

seperti anak normal. Saat merawat partisipan 1, ibu lebih banyak 

dibantu oleh nenek sedangkan ayahnya bekerja serabutan. Nenek 
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sering menyetel musik menggunakan sound. Partisipan 1 sangat 

senang mendengarkan musik dan mengikuti irama dan kata-

katanya sedikit demi sedikit. Hal ini pun yang membuat partisipan 

dapat berbicara karena sering mendengar kata-kata dalam lagu. 

Ibu dan nenek pun sering mengajak partisipan berkomunikasi dan 

mengajari nama-nama benda di sekitarnya.     

Pada partisipan 2, orangtua hanya lulusan SMA dan bekerja 

di pabrik, sejak lahir ia dititipkan kepada tetangga karena orangtua 

bekerja. Orangtua mengetahui kondisi partisipan yang berbeda dari 

anak lain karena dokter memberi tahu jika partisipan 2 mengalami 

kelainan dalam pencernaan dan mengalami gangguan down 

syndrome namun orangtua tidak dapat berbuat apa-apa karena 

keterbatasan biaya dan minim informasi.  Sejak usia 8 bulan ia 

dirawat oleh kakek dan nenek. Kakek nenek pun hanya lulusan 

SMA, namun kakek dan nenek rutin membawa partisipan 2 ke 

pengobatan alternatif dengan di pijat. Hal ini dilakukan karena 

kakek dan nenek merasa kasihan melihat kondisi partisipan yang 

tidak bisa apa-apa dan badannya kurus. Selain itu, juga agar 

partisipan dapat berbicara dan berjalan. Nenek juga rutin 

menggunakan jamu untuk di baluri ke seluruh tubuh partisipan agar 

ototnya tidak kaku dan dapat berjalan. Nenek pun membelikan 

partisipan 2 poster bergambar hewan, buah, alat transportasi untuk 

melatihnya berbicara dan nenek sering mengulang-ulang agar 
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partisipan dapat berbicara. Partisipan pun sering diajak ke kebun 

binatang, stasiun dan menaiki delman. Usaha yang dilakukan oleh 

kakek dan nenek pun membuahkan hasil. Sekarang partisipan 

sudah dapat berjalan dan berbicara, walaupun pengucapannya 

sedikit kurang jelas.  

Pada partisipan 3, ibu lulusan D2 ilmu gizi, sedangkan ayah 

lulusan SMA. Pekerjaan ibu mengurus rumah tangga dan 

membuka warung di rumah, sedangkan ayah berwiraswasta 

dengan memiliki kos-kosan. Saat dokter memberi tahu tentang 

kondisi partisipan 3, ibu tidak merasa kaget dan bersikap biasa 

saja. Saat kuliah, ibu pernah mendengar tentang gangguan down 

syndrome, hanya tahu jika itu adalah gangguan perkembangan 

namun tidak mengetahui lebih jelas tentang gangguan tersebut. Ibu 

pun mencari informasi sendiri dengan menggunakan internet. Saat 

membaca dan mengetahui informasi tentang down syndrome, dan 

melihat ciri-ciri yang sama seperti yang dialami oleh partisipan 3, 

ibu baru merasa kaget dan tidak percaya. Orangtua kemudian 

membawa partisipan ke tempat terapi di rumah sakit dan rutin 

menjalani terapi wicara dan berjalan. Selain itu, orangtua pun 

sering mengajak partisipan 3 berkomunikasi. Adik partisipan yang 

paling kecil merupakan anak yang ceriwis sehingga sering bertanya 

banyak hal dan menceritakan apapun yang dilihat, dirasakan, dan 
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dipikirkannya. Saat orangtua menanggapi, partisipan 3 

mendengarkan dan terkadang ikut menanggapi cerita adiknya.   

Perbedaan latar belakang pendidikan dari orangtua tiap 

partisipan, menghasilkan cara pandang yang berbeda pula dalam 

menanggapi gangguan yang dialami oleh partisipan. Latar 

belakang orangtua partisipan 3 hingga jenjang kuliah, membuat ibu 

mencari informasi sendiri tentang gangguan yang dialami oleh 

anaknya. Kemudian mencari tahu apa yang harus dilakukan, 

dengan membawa partisipan untuk melakukan terapi agar 

keterlambatan perkembangan yang dialami tidak semakin 

tertinggal. Pada partisipan 1 dan 2 tidak mengetahui tentang 

gangguan yang dialami oleh partisipan dan tidak berusaha mencari 

tahu. Penanganan terhadap partisipan pun dilakukan dengan 

pengobatan alternatif.       

  

 Faktor kemampuan kognitif 

Ketiga partisipan memiliki IQ yang berada di bawah rata-rata 

dengan skor yang berbeda-beda dan termasuk dalam gangguan 

perkembangan intelektual. Menurut Hurlock (2011) kecerdasan 

mempengaruhi kemampuan seorang anak dalam berkomunikasi. 

Jika kecerdasan yang dimiliki anak tinggi, maka anak akan belajar 

berbicara dan berkomunikasi lebih cepat dibandingkan dengan 

anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.  
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Dari hasil tes pengukuran IQ, usia mental ketiga partisipan 

berada jauh di bawah usia kronologisnya. Partisipan 1 memiliki IQ 

sebesar 40 dan usia mental setara dengan anak usia 4 tahun 

dengan usia kronologis 10 tahun 8 bulan. Partisipan 2 memiliki IQ 

sebesar 36 dengan usia mental yaitu 3 tahun 1 bulan dan usia 

kronologisnya 7 tahun 9 bulan. Pada partisipan ketiga memiliki IQ 

sebesar 44 dengan usia mental yaitu 4 tahun 7 bulan dan usia 

kronologisnya 11 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, perkembangan 

kemampuan komunikasi ketiga partisipan tidak seperti kemampuan 

anak pada usianya.           

Pada hasil tes perilaku adaptif, ketiga partisipan memiliki 

kemampuan komunikasi yang kurang dibandingkan dengan aspek 

lain yaitu sosialiasi dan ketrampilan hidup sehari-hari. Pada 

partisipan 1, kemampuan komunikasi setara dengan anak usia 2 

tahun. Partisipan 2 memiliki kemampuan komunikasi setara dengan 

anak usia 1 tahun 6 bulan. sedangkan pada partisipan 3, setara 

dengan anak usia 2 tahun 4 bulan.   

 

 Faktor kesadaran sensori di area mulut 

Faktor lain yang mempengaruhi kesulitan partisipan dalam 

berkomunikasi adalah kesulitan dalam kesadaran sensori. Anak 

down syndrome memiliki masalah pada peraba yang dapat 

mempengaruhi kemampuan bicara. Jika anak mengalami masalah 
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dalam memproses sensasi yang terjadi di mulut, hal ini akan 

berpengaruh pada kemampuan bicara (Kumin, 2008). Hal ini pun 

terjadi pada partisipan 1. Saat makan, ia tidak menyadari bahwa 

ada nasi yang masih menempel di sekitar mulut dan tidak 

membersihkan dengan lidahnya. Ketika di ingatkan, partisipan 1 

baru akan membersihkannya. Ketika bermain, terkadang air liurnya 

keluar, menetes dan mengotori area sekitar mulut. Namun 

partisipan 1 diam saja dan melanjutkan bermain. Partisipan 1 tidak 

memiliki kesadaran sensori pada area sekitar mulut karena 

badannya tidak mengirimkan sinyal sensori bahwa masih ada 

makanan atau air liur yang keluar dari mulutnya. Ia juga kesulitan 

dengan umpan balik taktil ketika berbicara dan mengetahui dimana 

lidahnya berada dan dimana harus ditempatkan untuk 

menghasilkan suara tertentu (Kumin, 2008). 

 

 Faktor stimulasi ayah dan saudara kandung 

Orangtua bukan hanya anggota keluarga yang mengajarkan 

tentang kemampuan komunikasi. Saudara kandung pun memiliki 

peran dalam mengajarkan komunikasi kepada anak. Ayah dan 

saudara kandung dapat mengajarkan anak untuk beradaptasi, 

memperluas kemampuan komunikasi anak, dan menyiapkan anak 

untuk berbicara dengan orang asing tentang topik yang tidak 

familiar. Ayah dan saudara kandung menjadi jembatan terhadap 
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dunia luar dan mengarahkan anak untuk dapat merubah bahasa 

yang digunakan agar dapat dipahami oleh orang lain (Gleason 

dalam Gleason dan Ratner, 2009).  

Pada partisipan 1 dan 3, mereka sering bermain dan 

berkomunikasi dengan saudara kandung. Pada partisipan 1, 

saudara kandung banyak membantu dalam aktivitas sehari-hari. 

Selain itu juga membantu menjelaskan keinginan kepada orang 

lain. Ketika ia memiliki keinginan namun tidak dapat mengatakan 

dan hanya menunjuk, adik perempuannya akan langsung 

merespon dan bertanya hal atau benda apa yang diinginkan oleh 

partisipan.  

Pada partisipan 3, ia sering bermain bersama dengan adik 

lelakinya. Adik lelaki partisipan termasuk anak yang ceriwis dan 

senang bertanya maupun bercerita. Saat sedang menonton televisi 

atau bermain bersama, adik sering menyebutkan hal-hal yang 

nampak di televisi. Pada partisipan 2, saudara kandung tidak 

tinggal bersama dan bertemu setahun sekali sehingga jarang 

terlibat pembicaraan dan bermain bersama.  

Pada partisipan 1 dan 3 adalah anak pertama. Jika anak 

down syndrome adalah anak pertama, ia akan mendapatkan 

keuntungan karena menjadi anak satu-satunya, ia akan 

sepenuhnya mendapatkan perhatian dari orangtua yang akan 

memiliki waktu lebih banyak dalam aktivitas belajar, acara 
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pendidikan, dan aktivitas komunitas. Ketika adik lahir, anak down 

syndrome memiliki keuntungan dengan memiliki teman bermain 

setelah sekian lama. Jika jarak kelahiran dekat, adik dapat 

membantu untuk mendorong perkembangan bicara dan bahasa 

dan kemampuan bermain. Hubungan adik kakak ini akan menjadi 

teman selamanya, membela, mendukung untuk anak down 

syndrome dan manfaat hubungan antar saudara kandung dapat 

dilihat pada usia berapa pun, jika hubungan yang positif terus 

terdorong (Buckley, 2002). Adik dari partisipan 1 dan 3 pun ikut 

terlibat dalam perkembangan kemampuan komunikasi yang 

dilakukan oleh partisipan. Mereka akan membantu jika partisipan 

membutuhkan dan menjadi teman bermain ketika teman 

sebayanya tidak ada. 

Peran ayah pada ketiga partisipan berbeda-beda. Pada 

partisipan 1, ayah jarang hadir dirumah karena bekerja. Hubungan 

ayah dan ibu juga tidak berlangsung harmonis dan sering terlibat 

perdebatan. Namun ayah sering mengantar dan menjemput 

partisipan dari sekolah. Ayah jarang melakukan komunikasi kepada 

partisipan. Pada partisipan 2, tidak tinggal bersama orangtua, 

hanya berkomunikasi dengan ayah dan ibu melalui telepon. Ayah 

sering menanyakan tentang aktivitas yang dilakukan partisipan 

pada hari itu. Pada partisipan 3, ayah selalu mengantar dan 

menjemput partisipan dari sekolah. saat partisipan menjalani terapi, 
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ayah pun selalu menemani. Ayah pun sering mengajak partisipan 

berkomunikasi, biasanya tentang aktivitasnya di sekolah.       

Keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi 

perkembangan anak dengan disabilitas. Sikap yang negatif dari 

anggota keluarga, kerabat, teman atau masyarakat, tidak hanya 

berdampak langsung terhadap anak, namun juga menimbulkan 

stres terhadap keluarga (Gupta & Singhal, 2004).  Ketiga partisipan 

memiliki keluarga dan lingkungan yang menerima gangguan yang 

dimiliki. Mereka pun mendapatkan kasih sayang dan perlakuan 

yang sama seperti saudara lainnya. Mereka tidak pernah di label 

negatif di dalam masyarakat. Namun pada partisipan 1 seringkali di 

label nakal karena perilakunya yang sulit diatur.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa kemampuan komunikasi anak down syndrome memiliki 

berbagai macam bentuk dalam hal komunikasi verbal dan non 

verbal. Ketiga partisipan memiliki kalimat yang pendek, 

pengucapan kurang jelas dan tata bahasa tidak teratur. Selain itu, 

kemampuan membaca dan menulis adalah hal yang sulit dilakukan 

untuk anak down syndrome. Dalam kemampuan bahasa ekspresif 

yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan bahasa reseptifnya. 

Selain itu, ketiga partisipan banyak menggunakan gerakan isyarat 

dan sentuhan yang dapat membantu mereka dalam berkomunikasi 

dengan orang lain. Pendengaran pun tidak mengalami masalah, 
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pada partisipan 1 dan 3 dapat melakukan kontak mata, sedangkan 

partisipan 2 jarang melakukan kontak mata karena kondisi fisiknya. 

Kesulitan komunikasi yang dialami oleh anak down syndrome pun 

berbeda-beda. Selain itu, perkembangan komunikasi setiap 

partisipan dipengaruhi oleh banyak faktor.   

 

C. Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dari penelitian ini adalah partisipan penelitian 

berjumlah tiga orang dan semua berjenis kelamin laki-laki sehingga 

kurang mendapatkan variasi dari jenis kelamin yang ada. Selain itu, 

peneliti menemukan kesulitan dalam mendapatkan partisipan 

penelitian yang dapat berkomunikasi dua arah. Kemudian dalam 

melakukan observasi, peneliti tidak dapat mengamati keseluruhan 

perilaku komunikasi yang dilakukan oleh partisipan sehingga hanya 

mengambil jam-jam tertentu seperti saat jam pelajaran, jam istirahat 

atau saat bermain di rumah. Di samping itu, tidak semua partisipan 

diasuh langsung oleh orangtua. Pada partisipan 2, diasuh oleh 

kakek dan nenek.     
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Komunikasi verbal yang dilakukan oleh partisipan adalah 

berbicara dua hingga enam kata, pengucapan jelas namun pada 

kata-kata tertentu kurang jelas. Partisipan belum dapat menulis 

sendiri, hanya mampu menulis dengan arahan dan contoh, jelas 

dalam menulis serta dapat dibaca. Partisipan juga tidak mengalami 

masalah pendengaran, dapat mendengarkan dan merespon lawan 

bicara dengan menengok dan menjawab saat dipanggil. Partisipan 

belum dapat membaca karena belum hafal abjad, walaupun sudah 

diajarkan berulang kali namun karena keterbatasan kemampuan 

kognitif membuat partisipan kesulitan dalam membaca. Sehingga 

saat disuruh membaca, partisipan tidak menunjukkan respon, diam 

atau menjawab asal.  

Dalam komunikasi non verbal, ekspresi wajah yang 

ditunjukkan partisipan adalah tertawa, tersenyum, menangis, 

marah, cemberut. Partisipan pun dapat melakukan kontak mata 

kepada lawan bicara. Selain itu, partisipan juga membuat gerakan 

isyarat yaitu menggeleng tanda tidak mau, mengangguk tanda 

setuju, melambaikan tangan saat memanggil teman, berjabat 

tangan, mengibaskan tangan saat tidak mau. Dalam 

berkomunikasi, partisipan juga melakukan sentuhan seperti 
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mengelus kepala, memeluk, menggandeng tangan. 

Penggunaan ruang dan jarak yang dilakukan pun tepat, partisipan 

menghampiri lawan bicara saat akan berkomunikasi.   

Selain itu, banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan komunikasi partisipan. Faktor-faktor tersebut antara 

lain adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang yang mengasuh, 

keadaan lingkungan, stimulasi dari ayah dan saudara kandung, 

kemampuan kognitif partisipan, tingkat pendidikan orang yang 

mengasuh. Beberapa kelemahan partisipan dalam komunikasi yaitu 

kemampuan bahasa di bawah kemampuan kognitif, percakapan 

yang pendek, kesulitan untuk mengklarifikasi dan memperbaiki 

dalam percakapan, dan kesulitan untuk meminta sesuatu. 

Sedangkan kekuatan dalam komunikasi yaitu kosakata yang 

beragam, kemampuan pragmatik dan pembelajaran visual. 

Partisipan lebih mudah menangkap informasi melalui media visual. 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah kesulitan dalam 

kesadaran sensori. Pada partisipan 1 memiliki kesadaran sensori 

yang kurang pada area sekita rmulut atau area taktil (peraba). Ia 

sering tidak sadar saat ada sisa makanan di area sekitar mulut. 

Selain itu, saat sedang bermain, air liurnya sering keluar, menetes 

dan mengotori area sekitar mulut. Ketika diingatkan oleh orang lain, 
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ia akan mengelapnya. Hal ini pun menjadi salah satu faktor karena 

berpengaruh pada perkembangan bicaranya.       

Hasil temuan dari penelitian ini yaitu coping yang dilakukan 

oleh ibu dapat mempengaruhi pola asuh yang dilakukan dan 

berdampak pada perkembangan komunikasi partisipan. Ibu 

partisipan 1 melakukan problem focused coping, keaktifan diri yaitu 

dengan berinteraksi dengan anak yang normal. Sedangkan nenek 

partisipan 2 melakukan emotion focused coping dengan berdoa 

saat sholat. Pada ibu partisipan 3, melakukan problem focused 

coping keaktifan diri dengan mengurus warung dan membereskan 

rumah.  

 

B. Saran  

1. Bagi Orangtua Anak dengan Down Syndrome 

Melatih komunikasi dua arah dengan anak, misal dengan 

membacakan buku cerita sambil bernyanyi, menggunakan 

gambar-gambar yang menarik untuk mengenalkan beberapa 

kosakata baru. Dapat juga menjelaskan sebuah hal kepada 

anak menggunakan gambar dan bahasa tubuh, misal saat 

menyuruh anak mengambil barang di dapur, tunjuk dapur dan 

tunjukan gambar benda yang harus diambil oleh anak. Salah 

satu kekuatan anak down syndrome adalah pembelajaran 

melalui visual. Sedapat mungkin orangtua menjelaskan dan 
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menyampaikan sesuatu melalui gambar yang menarik. Gunakan 

ekspresi wajah, nada suara yang berbeda, bahasa tubuh ketika 

mengajak anak berkomunikasi. Hal ini dapat dilakukan 

berulang-ulang.  

Selain itu, ketiga partisipan sangat menyukai musik. 

Menggunakan media musik dapat melatih kemampuan 

komunikasi anak, dengan melatih pengucapan di depan cermin 

dan mengikuti irama lagu. Kata dalam lagu dapat juga di 

visualisasikan dalam bentuk gambar agar anak mudah 

menyerap informasi. Beberapa gerakan pun dapat dilakukan, 

sehingga selain bernyanyi, anak pun memahami kosakata 

melalui gerakan. Selain itu dapat juga mengajak anggota 

keluarga lain seperti ayah dan adik untuk ikut dalam aktivitas 

yang dilakukan seperti bermain menggunakan kartu bergambar.  

  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat melakukan penelitian dengan meneliti aspek lain 

dari kelemahan anak down syndrome seperti aspek bahasa dan 

bantu diri. Selain itu dapat mempertimbangkan faktor lain yang 

dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan komunikasi 

anak down syndrome seperti faktor-faktor yang mempengaruhi 

pola asuh dan coping yang dilakukan ibu, penerimaan 

lingkungan, dukungan keluarga, kehadiran anak yang normal 
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dalam meningkatkan kemampuan komunikasi anak down 

syndrome. Selain itu, dalam pengambilan partisipan, sebaiknya 

mengambil partisipan dengan jenis kelamin yang bervariasi 

karena dalam penelitian ini partisipan yang digunakan ketiganya 

berjenis kelamin laki-laki.  

 

3. Bagi Masyarakat dan Pemerhati Anak Berkebutuhan 

Khusus  

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

gambaran tentang komunikasi pada anak down syndrome dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika dalam masyarakat 

ada anak yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, 

dapat dibantu untuk menjelaskan apa yang dipikirkan dan 

dirasakan dengan memperhatikan gerakan isyarat atau 

kosakata yang digunakan. Masyarakat diharapkan tidak 

memberikan label negatif atau mengucilkan dari lingkungan 

karena dengan mengajak anak down syndrome berkomunikasi, 

dapat pula mengenalkan kosakata baru. 

 

 

 

 


