
  
 

 

PENDAHULUAN 

 

Intellectual disability disorder atau IDD adalah ketidakmampuan yang 

ditandai dengan adanya penurunan fungsi intelektual yang berada dibawah rata-

rata, dan secara bersamaan mengalami penurunan pada fungsi adaptif yang 

dinyatakan secara konseptual, sosial dan praktis, yang dimulai sejak masa 

kanak-kanak dan terus berlanjut selama masa perkembangan (Sularyo dan 

Kadim, 2000; Gallagher, 2002; Schalock, 2007; Heward, 2013). Anak dengan 

intellectual disability disorder secara signifikan memiliki kekurangan kemampuan 

untuk mengerti informasi baru dan kompleks, untuk mempelajari keahlian-

keahlian baru (inteligensi yang lemah), kemampuan yang kurang dalam 

kemandirian (fungsi sosial yang lemah), yang dimulai sebelum masa dewasa dan 

memiliki efek yang berkelanjutan selama perkembangan (Wijne and McEnhill, 

2008). 

Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fifth Edition 

(DSM-5TM) dijelaskan bahwa intellectual disability disorder adalah gangguan 

perkembangan yang dimulai selama periode perkembangan yang meliputi 

kekurangan pada fungsi intelektual dan fungsi adaptif. Kriteria dari intellectual 

disability disorder meliputi yaitu (a) kekurangan pada fungsi intelektual seperti 

pemberian alasan, penyelesaian masalah, berpikir abstrak, perencanaan, 

pertimbangan dan pembelajaran; (b) kekurangan pada fungsi adaptif yang 

berakibat kegagalan dalam memenuhi standar perkembangan dan sosial budaya 

untuk kemandirian dan tanggung jawab sosial. Kekurangan pada fungsi adaptif 

dalam kehidupan sehari-hari seperti komunikasi, partisipasi sosial dan kehidupan 

sosial pada berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah dan pekerjaan; (c) 

permulaan usia dimulai selama tahap perkembangan (APA, h. 33. 2013). 

Kebanyakan anak dengan intellectual disability disorder baik itu dengan 

tingkat keparahan yang ringan atau sedang, akan memiliki kesulitan dengan 

komunikasi. Klasifikasi intellectual disability disorder yaitu Mild, Moderate, 

Severe, dan Profound (DSM 5TM). Anak dengan mild intellectual disability 

disorder dikategorikan sebagai anak mampu didik (educable). Umumnya mereka 

mampu mengurus diri sendiri dan masih mampu menguasai keperluan bicara 

sehari-hari. Anak dengan moderate intellectual disability disorder dikategorikan 



  
 

 

sebagai anak mampu latih (trainable). Kelompok ini mengalami keterlambatan 

dalam pemahaman dan penggunaan bahasa serta kemampuan mengurus diri 

sendiri. Untuk anak dengan severe intellectual disability disorder tidak jauh 

berbeda dengan moderate, yang menjadi perbedaan utama yaitu kerusakan 

yang bermakna pada area motorik dan kekurangan neurologis. Pada profound 

intellectual disability disorder secara praktis anak sangat terbatas 

kemampuannya dalam mengerti dan menuruti instruksi, sangat terbatas dalam 

mobilitas dan hanya mampu berkomunikasi secara nonverbal. (Sularyo dan 

Kadim, 2000).  

 Sebutan intellectual disability disorder mengalami peningkatan setelah 

sebelumnya menggunakan istilah mental retardation. Terminologi dari apa yang 

sekarang disebut intellectual disability disorder memiliki beragam sejarah. Lebih 

dari 200 tahun yang lalu, istilah tersebut meliputi idiot, feeblemindedness, mental 

deficiency, mental disability, mental handicap, dan mental subnormality 

(Schalock, dkk, 2007). 

Presentase anak yang datang ke sekolah luar biasa meningkat 

berdasarkan usia sekitar 48% untuk usia 5 sampai 7 tahun dan 78% untuk usia 

13 sampai 15 tahun. Kurang lebih 1 sampai 3% anak dari populasi dunia 

mengalami intellectual disability disorder. Jika angka prevalensi didasarkan 

semata-mata pada skor IQ, 2,3% dari populasi memiliki intellectual disability 

disorder. Prevalensi untuk intellectual disability disorder dengan tingkatan parah 

berjumlah kira-kira 6 setiap 1000 orang. Intellectual disability disorder merupakan 

kategori keempat terbesar setelah gangguan belajar, kerusakan bahasa dan 

bicara serta kerusakan kesehatan lainnya (Emerson, 2003; Wijne and McEnhill, 

2008; APA, 2013; Heward, 2013).  

Penyebab prenatal dari intellectual disability disorder meliputi sindrom 

genetik, kesalahan metabolisme yang merupakan pembawaan sejak lahir, cacat 

otak, penyakit warisan dari ibu dan pengaruh dari lingkungan seperti alkohol, 

obat-obatan, toksin dan teratogen. Penyebab perinatal meliputi variasi tugas dan 

kejadian yang berhubungan dengan kelahiran memimpin untuk neonatal 

encephalopathy. Penyebab postnatal meliputi cedera trauma otak, infeksi, 

gangguan serangan (kejang pada masa kanak-kanak), kehilangan sosial kronis 

dan parah serta sindrom metabolisme zat beracun (timah dan merkuri) (APA, 

2013; Heward, 2013).  



  
 

 

Banyak faktor yang telah dikonfirmasi sebagai penyebab atau terkait 

dengan IDD. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi perkembangan dan fungsi 

otak anak sebelum kelahiran, selama di dalam kandungan dan setelah dilahirkan 

dapat dibagi menjadi tiga keloompok, yaitu organik, genetik dan sosial budaya. 

Adanya disfungsi otak merupakan dasar dari IDD. Beberapa faktor penyebab 

yang dinyatakan sebagai dasar IDD misalnya faktor cedera yang terjadi di dalam 

rahim, saat bayi masih berbentuk janin. Diperkirakan ada sejumlah faktor genetik 

lainnya yang dapat menimbukan gangguan IDD. Beberapa faktor prenatal yang 

dialami oleh ibu-ibu yang hamil, misalnya diketahui bahwa ibu-ibu yang 

mengalami campak Jerman (Rubella) sering anak yang dikandungnya di 

kemudian hari akan mengalami IDD. Dapat pula terjadi cedera pada saat 

kelahiran (persalinan). Teori lain menyebutkan adanya variasi somantik yang 

dikarenakan perubahan fungsi kelenjar internal dari sang ibu selama terjadinya 

kehamilan, dan hal ini belum diketahui secara lengkap mekanismenya. Perlunya 

mewaspadai penyakit-penyakit yang terjadi pada awal masa kanak-kanak karena 

hal tersebut dapat menimbulkan IDD (Salmiah, 2010; Ke and Liu, 2012).  

Intellectual disability disorder juga dapat disebabkan oleh kesalahan 

jumlah kromosom (Down Syndrome), kekurangan kromosom (sindroma X yang 

rapuh, sindroma Angleman, sindroma Prader Willi), dan translokasi kromosom. 

Kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan seperti galaktosemia, 

penyakit Tay-Sachs, fenilketonuria, sindroma Hunter, sindroma Hurler, sindroma 

Sanfilippo juga dapat menjadi penyebab IDD. Akibat penyakit otak yang nyata 

(postnatal), dalam kelompok ini termasuk IDD akibat neoplasma (tidak termasuk 

pertumbuhan sekunder karena rudapaksa atau peradangan) dan beberapa 

reaksi sel-sel otak yang nyata, tetapi yang belum diketahui betul etiologinya. 

Reaksi sel otak ini dapat bersifat degeneratif, infiltratif, radang, proliferatif, 

sklerotik atau reparatif (Salmiah, 2010).  

Spencer (2005) meneliti anomali otak anak IDD. Otak anak IDD diketahui 

mengalami abnormalitas di banyak bagian otak. Ventrikel lateralis mengalami 

abnormalitas bentuk dan pembesaran. Pada ventrikel III terjadi pelebaran, di 

korteks serebri terjadi pembesaran sulcus cortical dan ruang subarachnoid. 

Sementara di lobus temporalis, khususnya di hippocampus mengalami 

abnormalitas bentuk dan ukuran lebih kecil. Pada substansia alba terdapat 

penipisan corpus callosum, suatu jalur akson terbesar di otak, yang penting 



  
 

 

dalam transfer informasi antar-kedua belahan otak. Willis (2008) menjelaskan 

bahwa hippocampus berperan utama dalam pemrosesan memori. Hippocampus 

menangkap input sensoris dan mengintegrasikannya dengan pola-pola terkait 

dari memori yang sebelumnya sudah disimpan untuk membentuk informasi baru. 

Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa anak IDD kesulitan dalam proses 

belajar, karena pada sebagian anak IDD hippocampusnya mengalami 

abnormalitas bentuk dan berukuran lebih kecil daripada anak normal. 

Intellectual disability disorder adalah salah satu kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Anak dengan intellectual disability 

disorder mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan belajar 

berbicara, seperti keterbatasan dalam kosa kata dan kemampuan mengolah 

kalimat yang kurang baik. Hal tersebut membuat mereka secara terus menerus 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, kesulitan tersebut antara lain seperti 

berbicara, membaca dan menulis. Keterbatasan dalam komunikasi berpengaruh 

pada pekerjaan akademik di sekolah dan interaksi sosial yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya. Anak dengan intellectual disability disorder kesulitan 

dalam memahami apa yang dikatakannya, sehingga tidak mampu berkomunikasi 

dengan baik. Selain itu, mereka juga kurang mampu untuk mengekpresikan diri 

yang dikarenakan keterbatasan dalam berbahasa dengan baik dan benar 

(Sularyo dan Kadim, 2000; Bray, 2003; Wijne dan McEnhill, 2008; Schalick, 

Westbrook, and Young, 2012). 

Beberapa hasil penelitian menyebutkan anak IDD  yang mengalami 

gangguan bahasa lebih banyak dibandingkan dengan yang mengalami 

gangguan bicara. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak IDD cenderung 

mengalami kesulitan dalam keterampilan berbahasa, meliputi morfologi, 

sintaksis, dan semantic. Dalam hal semantic mereka cenderung kesulitan dalam 

menggunakan kata benda, sinonim, penggunaan kata sifat, dan dalam 

pengelompokkan hubungan antara obyek dengan ruang, waktu, kualitas, dan 

kuantitas. Anak dengan IDD memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa 

dan gangguan dalam pusat pengolahan (perbendaharaan kata yang kurang 

berfungsi) oleh karena itu mereka membutuhkan kata-kata konkrit yang  sering 

didengar dan ditunjukkan berulang-ulang (Fitriyah, 2014).  

Alat utama dalam pendidikan adalah komunikasi antara guru dan murid. 

Dan komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran informasi namun lebih dari itu, 



  
 

 

komunikasi mewakili terbentuknya hubungan dengan orang yang diharapkan 

untuk bertukar informasi. Dalam belajar dan mengajar, hubungan komunikasi 

dapat menjadi sangat penting antara guru dan murid atau sesama murid 

(Korosec, 2012). Kesulitan dalam komunikasi telah dilaporkan sebagai hambatan 

yang besar pada anak dengan intellectual disability disorder. Anak dengan 

intellectual disability disorder bahkan yang ringan ataupun sedang akan 

mengalami beberapa kesulitan dalam berkomunikasi. Beberapa permasalahan 

yang dialami antara lain: kesulitan untuk mengerti maksud orang lain, kesulitan 

mengerti apa yang dikatakan dan kesulitan dalam mengekspresikan diri sendiri 

dikarenakan keterbatasan perbendaharaan kata dan kemampuan menyusun 

kalimat (Wijne dan McEnhill, 2008).  

Perkembangan kosakata anak dengan intellectual disability disorder telah 

diteliti secara luas. Hasilnya menunjukkan bahwa anak dengan intellectual 

disability disorder lebih lambat daripada anak normal, lebih banyak 

menggunakan kata-kata positif, lebih sering menggunakan kata-kata yang lebih 

umum, hampir tidak pernah menggunakan kata-kata yang bersifat khusus, tidak 

pernah menggunakan kata ganti, lebih sering menggunakan kata-kata bentuk 

tunggal dan tidak dapat menggunakan kata-kata yang bervariasi (Soemantri, 

2006). 

Gorys Keraf menyatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar 

anggota masyarakat yang berupa bunyi suara atau tanda atau lambang yang 

dikeluarkan oleh manusia untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia lain. 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bahasa sebagai alat komunikasi yaitu 

bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar 

anggota kata yang akan memperlancar siswa dalam berkomunikasi dan 

mempermudah siswa untuk memahami bahasa yang terdapat dalam buku-buku 

pelajaran (Febrisma, 2013). 

Anak-anak mengembangkan kemampuan untuk mengerti bahasa dan 

menggunakan itu untuk mengekspresikan dirinya di sekolah. Pada masa sekolah 

kemampuan bahasa akan berkembang dan tumbuh. Salah satu perkembangan 

yang paling mengesankan pada masa awal sekolah yaitu pertumbuhan 

kosakata. Banyak kata-kata yang diperoleh pada awal masa kanak-kanak. Anak 

masuk sekolah dengan kemampuan untuk mengerti dan menghasilkan ratusan 

bahkan ribuan kata-kata (Lightbown dan Spada, 2006). 



  
 

 

Dalam berbahasa, penguasaan kata-kata yang baik dapat melancarkan 

komunikasi. Semakin banyak kata-kata yang dikuasai, semakin banyak gagasan 

yang dapat diungkapkan. Menurut Tarigan dalam Hikmayana (2013) 

mengungkapkan bahwa kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung 

pada kuantitas kosakata yang dimilikinya. Salah satu keterampilan berbahasa 

yang dipandang sebagai tolak ukur pembelajaran bahasa adalah berbicara. 

Berbicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata 

yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Belajar berbicara mencakup tiga 

proses terpisah, tetapi saling berhubungan satu sama lain, yaitu mengucapkan 

kata, membangun kosakata, dan membentuk kalimat. (Azizah, 2013).  

Kosakata merupakan komponen utama dalam pemahaman bahasa 

secara lisan dan mengatur dasar untuk bidang ilmu pengetahuan yang spesifik 

juga dalam pemahaman membaca. Ukuran pengetahuan kosakata anak 

berhubungan kuat dengan seberapa baik mereka akan mengerti apa yang 

mereka baca. Anak perlu mengetahui kata apa yang akan ditulis dengan 

memahami kata tersebut, terutama pada kosakata yang menuntut konten yang 

berhubungan dengan materi pada tingkat yang lebih tinggi (Marulis dan Neuman, 

2010). 

Istilah kosakata sering sekali kita dengar, namun apabila diperhatikan 

masih banyak ahli yang masih berbeda dalam menafsirkannya. Untuk itu, 

diperlukan beberapa pendapat untuk mendapatkan kesimpulan mengenai 

pengertian kosakata. Kosakata merupakan (1) semua kata yang terdapat dalam 

satu bahasa (2) kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara (3) kata 

yang dipakai dalam satu bidang ilmu pengetahuan dan (4) Seluruh morfem yang 

ada dalam satu bahasa (linguistik). (5) Daftar sejumlah kata dari suatu bahasa 

yang disusun secara urut berdasar huruf abjad disertai keterangan. (Febrisma, 

2013; Hikmayana, 2013).  

Menurut Kridalaksana dalam Mulyanto (2009) menjelaskan bahwa 

kosakata adalah (1) komponen bahasa yang memuat secara informatif tentang 

makna dan pemakaian kata dalam bahasa (2) kekayaan kosakata yang dimiliki 

seorang pembaca atau penulis (3) daftar kata yang disusun seperti kamus  tetapi 

dengan penjelasan yang singkat dan praktis. Tarigan (2003: 64) menyatakan 

bahwa kosakata merupakan suatu sistem bahasa yang berinteraksi dalam pola-

pola sintaksis. Pendapat ini dapat kita sederhanakan bahwa kosakata 



  
 

 

merupakan hubungan beberapa kata yang menjadi satu kesatuan yang erat dan 

utuh dalam membentuk sebuah frasa, kalimat atau wacana (Widyastuti, 2016) 

Kosakata merupakan perbendaharaan kata yang terdapat dalam suatu 

bahasa. Kualitas keterampilan berbahasa seseorang sangat bergantung pada 

kuantitas serta kualitas kemampuan kosakata yang dimilikinya. Menurut Tarigan 

(Febrisma, 2013) jenis kosakata dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) 

Kosakata dasar (2) Kosakata aktif dan kosakata pasif (3) Bentukan kosakata 

baru (4) Kosakata umum dan khusus (5) Makna denotasi dan konotasi (5) Kata 

kerja (6) Kata benda (nomina). Penggunaan kosa kata lebih banyak ditentukan 

oleh lingkungan hidup dari pemakai bahasa. Seperti orang yang hidup di daerah 

pantai banyak menggunakan kosa kata seperti ombak, pasir, badai, air, pasang 

dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang ada di daerah kota, akan banyak 

menggunakan kosa kata seperti asap, polusi, kendaraan padat dan sebagainya. 

Selain lingkungan hidup pemakai bahasa, dari sudut profesi pemakai bahasa 

juga menentukan penggunakan kosa kata (Hikmayana, 2013). 

Proses penguasaan kosakata dimulai pada seseorang dimulai sejak 

masih bayi dengan cara merespon kosakata yang diucapkan orang lain. Oleh 

karena itu kosakata yang pertama kali dikuasai adalah kosakata dengar (listening 

vocabulary) barulah ia dapat menguasai kosakata bicara (speaking vocabulary). 

Ketika seorang anak mulai belajar membaca ia mulai menguasai kosakata baca 

(reading vocabulary) dan kosakata tulis (writing vocabulary) dipelajari paling akhir 

setelah seseorang menguasai kosakata bicara dan kosakata baca. Adapun 

tahapan dalam pembelajaran kosakata yaitu: mendengarkan kata, mengucapkan 

kata, mendapatkan makna kata, membaca kata dan menulis kata (Mulyanto, 

2009). 

Beberapa cara digunakan untuk menambah kosakata salah satunya 

dengan permainan. Permainan sering digunakan untuk pelatihan dan 

mengajarkan prinsip-prinsip dan kemampuan komunikasi interpersonal dan antar 

budaya (Raybourn, Waern, 2004).  Berk dalam Schottelkorb (2007) mengatakan 

bahwa bermain dapat memperkuat kemampuan kognitif dan sosial, serta 

membantu anak dalam meningkatkan perhatian, penalaran, logis, bahasa, 

imajinasi, kreativitas dan kemampuan melihat perspektif orang lain. Salah 

satunya dengan menggunakan permainan boneka tangan.  



  
 

 

Boneka tangan adalah tiruan bentuk, baik dalam bentuk manusia, 

binatang atau bentuk lainnya yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran tangan 

yang memiliki berbagai corak dan motif yang pemakaiannya membutuhkan 

keterampilan tangan agar benda tersebut terlihat hidup dan menarik perhatian. 

Boneka tangan sangat popular dengan cerita yang membangun dan mendorong 

pertumbuhan intelektual dan kreativitas. Boneka tangan merupakan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru agar anak didiknya dapat lebih mudah 

mengingat dan memahami serta lebih meningkatkan konsentrasi anak dalam 

mendengarkan cerita. Bermain boneka tangan dapat mendorong anak 

mengembangkan imajinasi, meningkatkan keaktifan, menciptakan suasana 

gembira dan mengembangkan aspek bahassa pada anak (Prevenslik, 2005; 

Siswanti, dkk, 2012). Boneka tangan adalah boneka yang hanya terdiri dari 

kepala dan dua tangan saja, sedangkan bagian badan dan kakinya hanya 

merupakan baju yang akan menutup lengan orang yang memainkannya juga 

hanya memakai tangan (tanpa menggunakan alat bantu yang lain) (Mufida dan 

Astini, 2013).  

Ada beberapa macam bentuk dari boneka tangan yang sering kita jumpai, 

baik di televisi ataupun internet. Antara lain: 1) Boneka tangan Bunraku yang 

terbuat dari ukiran kayu yang dibuat supaya terlihat jelas dalam penerangan 

cahaya lentera. 2) Boneka jari, memiliki bentuk yang sangat sederhana yang 

sesuai dengan ukuran jari, biasa digunakan pada anak Taman Kanak-Kanak 

untuk menjelaskan suatu cerita. 3) Boneka tangan atau sarung tangan boneka, 

bentuk ini dapat dimainkan oleh satu tangan yang dapat kita pasang di tangan 

kita, boneka kaus kaki merupakan salah satu tipe yang sederhana dari boneka 

tangan yang terbuat dari kaus kaki. 4) Boneka bayangan, boneka tangan ini 

merupakan bentuk yang padat yang dapat menghasilkan bayangan hitam dan 

dapat disusun dengan jumlah yang bervariasi, contohnya pertunjukkan wayang 

kulit. (Nurhayati, 2011). 

Satu alasan yang membuktikan bahwa bermain merupakan pendekatan 

yang sangat berguna karena belum berkembangnya kemampuan berpikir abstrak 

pada anak dan dibutuhkan kemampuan verbal yang memadai untuk 

mengartikulasikan perasaan, pikiran, dan perilaku mereka (Hall, dkk, 2002). 

Boneka sebagai media dapat menghidupkan suasana karena memiliki pesona 

dihadapan anak. Selain itu, boneka mampu membuat anak berimajinasi bahwa 



  
 

 

boneka bisa berbicara dan bisa pula diajak berbicara. Oleh karena itu ketika 

menyimak boneka yang berbicara atau bercerita, anak-anak umumnya 

memperhatikan boneka tersebut seolah-olah boneka yang berbicara (Anggalia 

dan Karmila, 2014). 

Bermain boneka tangan dapat menstimulasi otak dan membuka 

komunikasi untuk segala usia. Penelitian yang dilakukan Vida Zuljevic 

menemukan bahwa para guru melaporkan bahwa penggunaan boneka tangan 

dikelas meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan perkembangan membaca, 

bahasa dan kemampuan komunikasi (Reidmiller, 2008).  

Belajar dengan menggunakan boneka tangan dapat membuat komunikasi 

yang nyaman di dalam kelas, anak-anak dapat dengan mudah menerima boneka 

tangan, membawanya di dalam kehidupannya dan merasa menjadi bagian dari 

mereka. Boneka tangan dapat membawa kenyamanan dalam berkomunikasi  

dan membuat anak terbuka akan informasi yang baru. Guru-guru berpendapat 

bahwa boneka tangan membantu mereka membangun kontak dengan murid dan 

meningkatkan komunikasi dengan mereka. Boneka tangan menarik dan 

menginspirasi anak-anak. Sehingga membuat komunikasi dan pertukaran 

informasi berlangsung dengan mudah. Selain itu, boneka tangan dapat menjadi 

guru yang memberikan pelajaran, membimbing anak-anak, mengawasi 

pengetahuan mereka dengan cara yang menyenangkan, dan memberikan 

pengaruh untuk saling berkomunikasi antara guru dan murid pada saat yang 

sama. Boneka tangan juga merupakan teman bagi anak-anak, mereka dapat 

dipercaya dan sangat menarik, juga dapat membantu anak-anak mengatasi 

ketakutannya pada situasi tertentu, seperti di dokter gigi dan mendukung mereka 

pada situasi yang tidak aman. (Korosec, 2012) 

Bermain boneka tangan secara langsung dapat mendorong anak untuk 

menggunakan bahasa. Hal tersebut dapat dilihat melalui sikap takut dan malu-

malu yang menghambat anak-anak dapat dilepas secara mudah dengan 

menggunakan boneka tangan dan berusaha aktif dalam berbicara. Ini 

membuktikan bahwa boneka tangan merupakan alat yang ideal untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam kelas ataupun aktivitas 

di luar kelas. Situasi komunikasi yang bervariasi dan teratur dapat menawaran 

sebuah kesempatan untuk memulai ekspresi berbicara dengan anak lain atau 



  
 

 

orang dewasa yang sama baiknya dengan berlatih komunikasi pada situasi 

sehari-hari (Kroflin, 2012). 

Guru biasanya memiliki boneka tangan di dalam kelas (boneka tangan 

favorit anak-anak) yang selalu hadir di kelas. Biasanya, boneka tangan 

menyambut anak pada hari pertama sekolah dan menemani mereka sepanjang 

tahun. Seperti boneka tangan, yang mana biasanya sebuah binatang, membuat 

perjumpaan pertama lebih mudah, mengurangi tekanan dan membantu 

membangun kontak. Anak-anak percaya pada boneka tangan, serta memiliki 

komunikasi yang santai dengan boneka tangan, mereka ingin menyentuhnya dan 

mencoretnya. Mereka menerima boneka tangan sebagai anggota yang hidup 

dalam kelompok mereka, mereka mengaguminya dan menyertakan mereka 

dalam kegiatan mereka. Boneka tangan membanjiri mereka secara emosional, 

boneka itu adalah kepercayaannya dan pendukung mereka. Oleh karena itu, 

komunikasi menggunakan boneka tangan sangat baik, itu merupakan dasar dan 

mengalir pada beberapa arah (Korosec, 2012).  

Manfaat dari menggunakan boneka tangan dalam pembelajaran sangat 

banyak dan bervariasi. Penggunaan boneka tangan memberikan sebuah 

kesempatan untuk siswa untuk mengekspresikan aspek pemikiran sosialnya 

dengan komunikasi. Boneka tangan menyajikan peranan penting didalam terapi 

bermain. Permainan boneka tangan dapat menstimulasi otak dan membuka 

komunikasi pada anak di segala usia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

guru yang menggunakan boneka tangan di dalam kelas dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa, motivasi dan mengembangkan kemampuan membaca, 

bahasa dan kemampuan komunikasi siswa. Seringkali, anak merancang pikiran 

dan perasaan mereka ke dalam boneka tangan. Dengan cara seperti ini, boneka 

tangan menyediakan tempat yang dibutuhkan anak untuk mengungkapkan 

kesusahan mereka. Boneka tangan juga menyediakan perantara kepada terapis 

untuk membayangkan pemahaman dan memberikan pengalaman secara 

emosional dalam suasana bermain dengan anak. Banyak anak secara alami 

merancang pengalamannya melalui boneka tangan. Beberapa anak terlalu takut 

dan menarik diri untuk melibatkan diri pada beberapa tahapan terapi. Namun 

dengan menggunakan boneka tangan sebagai simbol klien, terapis mampu 

mengajak anak dan mengatasi perlawanan dengan menciptakan simbol klien 



  
 

 

dapat memindahkan perhatian anak untuk tetap pada jarak emosional yang 

aman (Hall, dkk, 2002; Reidmiller, 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Beberapa penelitian memanfaatkan boneka tangan sebagai alat 

komunikasi atau pengajaran dalam bercerita. Mengajar dengan menggunakan 

boneka tangan memiliki banyak keuntungan, selain itu media boneka tangan 

mudah dimengerti oleh anak prasekolah karena boneka tangan mengembangkan 

pikiran, kreativitas, imajinasi, menumbuhkan minat dan motivasi belajar serta 

menambahkan suasana gembira pada anak. Penggunaan boneka tangan dan 

panggung boneka dalam pembelajaran meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi pada anak (Siswanti, dkk, 2012; Suliatun, 2013).  

Keunggulan media boneka tangan ialah tidak memerlukan waktu yang 

banyak, biaya dan persiapan yang terlalu rumit, tidak banyak memakan tempat, 

dan tidak menuntut keterampilan yang rumit bagi yang akan memakainya. Selain 

itu boneka tangan dapat mengembangkan imajinasi anak, mempertinggi 

keaktifan, menambah suasana gembira dan lebih menarik (Yanti, 2013).  

Beberapa penelitian memanfaatkan boneka tangan sebagai alat 

komunikasi atau pengajaran dalam bercerita. Mengajar dengan menggunakan 

boneka tangan memiliki banyak keuntungan, selain itu media boneka tangan 

mudah dimengerti oleh anak prasekolah karena boneka tangan mengembangkan 

pikiran, kreativitas, imajinasi, menumbuhkan minat dan motivasi belajar serta 

menambahkan suasana gembira pada anak. Penggunaan boneka tangan dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada anak 

(Siswanti, dkk, 2012; Suliatun, 2013).  

Permainan boneka tangan dalam penelitian ini akan dilakukan 

menggunakan prinsip Laws of Learning. Belajar menurut Thorndike merupakan 

peristiwa asosiasi antara stimulus dan respon. Terjadinya asosiasi antara 

stimulus dan respon mengikuti hukum-hukum belajar, yaitu law of readiness, law 

of exercise dan law of effect. Thorndike merumuskan hukum pembelajaran yang 

utama yaitu law of exercise (hukum latihan) dan law of effect (hukum akibat). 

Yang dimaksud law of exercise adalah hukum pembentukan kebiasaan atau 

tabiat (law of habit formation) yang terbagi menjadi dua yaitu law of use (hukum 

guna) dan law of disuse (hukum jarang guna). Jika dalam suatu situasi, 

rangsangan sering diikuti oleh tingkah laku, maka hubungan antara rangsangan 

dan perilaku semakin diperkuat melalui exercise atau latihan ulang. Sebaliknya, 



  
 

 

jika dalam situasi ini rangsangan jarang diikuti oleh perilaku maka hubungan 

keduanya akan lemah. Di dalam pembelajaran bahasa untuk memperoleh hasil 

yang baik perlu melakukan latihan berulang-ulang pada bagian pelajaran dengan 

urutan yang benar secara teratur. Yang dimaksud law of effect adalah 

reinforcement atau penguatan. Jika suatu perilaku memberi hasil yang 

memuaskan, maka hubungan antara situasi dan perilaku akan diperkuat. 

Perilaku itu akan cenderung diulang. Sebaliknya, jika hasilnya tidak memuaskan, 

maka perilaku itu tidak akan atau jarang terjadi lagi (Woodworth, 1952, Chaer, 

2003, h 85-87).  

Jadi teori ini pada dasarnya menyarankan pada tiga prinsip yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: (1) jika suatu organisme bersedia melakukan suatu 

tindakan, maka menyelesaikan suatu perbuatan itu akan menimbulkan kepuasan 

hati. (2) jika satu urutan rangsangan (stimulus) – gerak balas (respon) diikuti oleh 

satu keadaan yang  memuaskan hati, maka hubungan stimulus-respon akan 

diperkuat; sementara pengganggu akan menghentikan pengulangan hubungan 

itu. (3) hubungan-hubungan stimulus respon dapat diperkuat melalui latihan-

latihan. (Chaer, 2003, h 85-87). 

Terapi akan dilakukan dengan menggunakan teori Laws of Learning dari 

Thorndike yang akan ditekankan pada laws of exercise yaitu berlatih dengan 

melakukan kegiatan percakapan secara rutin. Hal ini dilakukan agar anak 

semakin terbiasa untuk melakukan komunikasi dengan orang yang berada di 

sekitarnya, terutama guru, orangtua dan teman-temannya. Permainan boneka 

tangan akan dilakukan dengan tema yang telah ditentukan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan 

permainan boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan kosakata pada anak 

dengan intellectual disability disorder. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah terdapat perbedaan pada jumlah kosakata sebelum dan sesudah 

diberikan permainan boneka tangan. Jumlah kosakata anak meningkat 

dibandingkan sebelum diberikan permainan boneka tangan. 

 

 

 

 


