
  
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Analisa Data Perubahan Kemampuan Kosakata 

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh maka dilakukan analisis 

data menggunakan dua cara yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan non 

parametrik test dan analisis kualitatif dengan media grafik. Non parametrik test 

dilakukan untuk menguji hipotesis apakah terjadi perbedaan antara sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan atau treatmen. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik non parametrik test dengan 

menggunakan rumus wilcoxon signed ranks test diperoleh nilai z sebesar – 2,433 

dengan nilai  sebesar 0.015 (p < 0,05) yang berarti ada perbedaan pada 

kemampuan kosakata pada anak dengan intellectual disability disorder sebelum 

dan sesudah diberikan permainan boneka tangan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian ini diterima yaitu ada perbedaan jumlah kosakata pada anak 

dengan intellectual disability disorder sebelum dan sesudah diberikan permainan 

boneka tangan. Jumlah kosakata pada saat posttest lebih tinggi dibandingkan 

dengan jumlah kosakata pada saat pretest. 

Dengan menggunakan rumus wilcoxon diperoleh nilai  sebesar 0,054 (p 

< 0,1) pada subjek satu, menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada hasil 

pretest dan posttest. Namun nilai  pada subjek dua tidak menunjukkan adanya 

perbedaan. Nilai  pada subjek dua sebesar 0,142 ( p > 0,1). Pada hasil tersebut 

terlihat bahwa hasil dari subjek dua tidak menunjukkan perbedaan. Hasil tersebut 

juga diperoleh subjek tiga yang juga menunjukkan nilai   sebesar 0,054 (p < 

0,1), menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada hasil pretest dan posttest. 

Dengan hasil yang menunjukkan adanya perbedaan antara pretest dan posttest 

maka dapat disimpulkan bahwa permainan boneka tangan dapat meningkatkan 

kosakata pada subjek satu dan subjek tiga. Sedangkan pada subjek dua tidak 

terjadi peningkatan kosakata karena tidak adanya perbedaan hasil antara pretest 

dan posttest.  

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara melihat grafik perbedaan jumlah 

kosakata pada masing-masing subjek. Hasil analisis deskriptif dari peningkatan 

jumlah kosakata pada anak intellectual disability disorder adalah sebagai berikut: 



  
 

 

Peningkatan kosakata ditunjukkan dengan perbedaan jumlah kosakata 

yang diucapkan oleh subjek saat pretest dan posttest yang mengalami 

peningkatan. Jumlah kosakata yang diucapkan masing-masing subjek pada saat 

pretest dan posttest terlihat sekali perbedaannya.  

 

 

Gambar 1 : Hasil pretest posttest subjek satu 

 

Grafik diatas merupakan grafik hasil pretest dan posttest pada subjek 

satu, didalam grafik tersebut terlihat bahwa subjek satu mengalami peningkatan 

kosakata setelah diberikan treatmen permainan boneka tangan. Saat pretest 

subjek satu terlihat kurang banyak memiliki kosakata karena hanya menjawab 

beberapa kosakata dari gambar yang diberikan. Namun setelah diberikan 

treatmen, kosakata subjek satu mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung 

dengan adanya perhatian yang cukup dari orangtua, sehingga subjek menjadi 

lebih bersemangat dalam belajar dan bersekolah. Pada saat treatmen hari 

pertama subjek memang terlihat banyak diam dan malu, subjek akan menjawab 

ketika diminta untuk menjawab. Namun pada pertemuan-pertemuan selanjutnya 

subjek terlihat bersemangat untuk mengikuti treatmen dan mulai banyak 

berbicara seperti teman-teman lainnya. Peningkatan kemampuan kosakata 

subjek begitu pesat, subjek tidak lagi malu-malu dan mau menjawab pertanyaan 

terapis dengan suara yang jelas. Pada pertemuan kedelapan dan kesembilan 

subjek sudah mau untuk bercerita tentang kegiatan yang dilakukannya dirumah 

dan pada waktu akhir pekan bersama dengan keluarga.  
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Gambar 2 : Hasil pretest posttest subjek dua 

 

Grafik diatas merupakan grafik dari subjek dua, didalam grafik tersebut 

terlihat bahwa hasil subjek dua tidak mengalami peningkatan pada gambar 

pretest pertama namun pada gambar kedua dan ketiga subjek mengalami 

peningkatan kosakata. Subjek dua terkadang melarikan diri saat diminta untuk 

treatmen, dan menolak ajakan peneliti. Namun setelah diberikan pengertian, 

subjek dua mau mengikuti treatmen kembali dan menyelesaikan treatmen 

sampai dengan selesai. Hal ini disebabkan pengaruh lingkungan dan teman-

teman lainnya yang menyebabkan subjek tidak berkonsentrasi saat treatmen. 

Disamping kemampuan kosakata yang kurang, subjek dua juga mengalami 

kesulitan dalam mengucapkan kata sehingga terkadang kosakata yang 

diucapkan subjek dua menjadi kurang jelas. Pada saat treatmen subjek dua 

sering diminta oleh terapis untuk mengucapkan kosakata dengan jelas, sehingga 

subjek dua terbiasa mengucapkan kosakata dengan benar. Pada tiga pertemuan 

terakhir treatmen, kosakata yang subjek ucapkan sudah semakin banyak yang 

jelas dan lebih bervariasi. Subjek juga lebih menyenangkan daripada pertemuan-

pertemuan awal. Selain itu kosakata yang digunakan subjek sehari-hari 

bercampur yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yang mana dalam 

treatmen ini perhitungan pretest dan posttest hanya berdasarkan pada 

perhitungan kosakata bahasa Indonesia saja, sehingga kosakata dalam bahasa 

Jawa tidak dihitung. Pada subjek dua beberapa kosakata dalam bahasa Jawa 

sering muncul pada pretest dan posttest. 
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Gambar 3 : Hasil pretest posttest subjek tiga 

 

Grafik diatas merupakan grafik subjek ketiga, didalam grafik tersebut 

terlihat bahwa subjek tiga mengalami peningkatan dalam kosakata setelah diberi 

treatmen permainan boneka tangan. Pada saat pretest, subjek tiga menyebutkan 

cukup banyak kosakata pada gambar pertama, namun pada gambar kedua dan 

ketiga terlihat bahwa subjek tiga tidak banyak menyebutkan kosakata. Saat 

posttest subjek menyebutkan lebih banyak kosakata daripada saat pretest. Pada 

pertemuan pertama treatmen, subjek tiga lebih banyak diam dan malu-malu. 

Subjek juga terkadang tidak mau menjawab pertanyaan terapis, subjek 

menjawab hanya dengan anggukan dan gelengan. Subjek tiga juga mengalami 

kesulitan dalam mengucapkan  dan mengutarakan kosakata yang akan 

diucapkan, hal itu menyebabkan subjek lebih senang diam daripada menjawab 

pertanyaan terapis. Pada pertemuan selanjutnya, subjek sudah mau menjawab 

beberapa pertanyaan walaupun hanya jawaban singkat. Ada beberapa 

pertemuan dimana subjek tiga tidak maksimal dalam menjalani treatmen, hal 

tersebut dikarenakan subjek sedang rindu dengan ibunya yang bekerja diluar 

kota. Jika rasa rindu dengan ibunya sedang muncul, subjek menjadi kurang 

bersemangat dan lebih senang diam. Pada beberapa pertemuan terakhir, 

perasaan subjek sudah membaik apalagi ketika ibunya sudah menelpon, hal itu 

memberikan kekuatan dan semangat tersendiri bagi subjek. Subjek kembali ceria 
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dan menjalani treatmen dengan gembira. Hal tersebut terlihat dengan 

kemampuan kosakata subjek yang meningkat dari hari ke hari.  

Selama treatmen berlangsung, ketiga subjek diajak berbicara tentang 

kegiatannya sehari-hari tentang apa yang dialaminya dan dilihat pada lingkungan 

sekitarnya. Pada pertemuan pertama, masing-masing subjek tidak banyak 

bercerita, hanya menjawab pertanyaan dari terapis saja. Pada pertemuan kedua, 

subjek sudah mau bercerita tentang kegiatannya, walaupun masih diberi 

pancingan pertanyaan oleh terapis. Pada pertemuan ketiga subjek masih harus 

dipancing dengan beberapa pertanyaan untuk mau bercerita dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan terapis. Pertemuan keempat subjek sudah merasa 

nyaman dengan terapis dan mulai banyak bercerita tentang akhir pekannya dan 

kegiatan yang dialaminya selama dirumah. Pertemuan kelima subjek dua sudah 

mulai bosan dan tidak mau datang ke ruang perpustakaan untuk menjalani 

treatmen. Selain itu subjek dua juga mempengaruhi subjek tiga untuk tidak ikut 

datang pada saat treatmen berlangsung. Namun dengan sedikit bujukan dan 

pengertian, akhirnya subjek dua mau untuk mengikuti treatmen. Pertemuan 

kelima berlangsung baik dan ketiga subjek sudah mau bercerita sesuai dengan 

yang diinstruksikan oleh terapis. Pada pertemuan keenam subjek dua lebih 

memilih bermain daripada mengikuti treatmen, namun setelah dibujuk beberapa 

kali, subjek dua akhirnya mau mengikuti treatmen. Ada beberapa kemajuan yang 

dialami subjek satu karena mampu bercerita lebih banyak dari pertemuan 

sebelumnya, sedangkan subjek tiga sedang tidak enak perasaannya karena 

rindu kepada ibunya yang bekerja di luar kota sehingga tidak maksimal dalam 

menjalani treatmen. Pada pertemuan ketujuh dan kedelapan, subjek dua begitu 

banyak menunjukkan kemajuan dan masih mau mengikuti treatmen. Pada 

pertemuan terakhir atau pertemuan yang kesembilan, ketiga subjek masing-

masing mengalami kemajuan dalam bercerita, mereka mampu menceritakan 

kegiatannya dengan lancar, tidak banyak terputus-putus karena bingung dengan 

kosakata seperti kemarin saat baru memulai treatmen.  

Dengan mengacu pada grafik hasil yang telah diperoleh dapat diketahui 

bahwa ada perbedaan antara pretest dan posttest pada subjek satu. 

Kemampuan kosakata subjek satu meningkat setelah diberikan intervensi 

menggunakan permainan boneka tangan. Pada subjek tiga juga terlihat adanya 

perbedaan antara pretest dan posttest, namun pada subjek dua hasil yang 



  
 

 

diperoleh tidak mengalami perbedaan antara hasil pretest dan posttest sehingga 

pada subjek dua tidak terjadi peningkatan kemampuan kosakata.  

 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai permainan 

boneka tangan terhadap peningkatan kemampuan kosakata pada anak dengan 

Intellectual disability disorder. Berdasarkan hipotesis yang diajukan bahwa 

permainan boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan kosakata anak 

Intellectual disability disorder, hal tersebut terlihat pada perubahan jumlah 

kosakata pada saat pretest dan posttest setelah diberikan treatmen permainan 

boneka tangan, yang mana semakin banyak berlatih akan semakin banyak 

kosakata yang diingat dan didapat oleh subjek. Hal ini dikarenakan teknik yang 

digunakan untuk meningkatkan kosakata pada anak sudah dipersiapkan untuk 

anak-anak Intellectual disability disorder yang memiliki kesulitan kosakata.  

Anak dengan Intellectual disability disorder memiliki kesulitan salah 

satunya pada bidang bahasa, yaitu kurangnya kemampuan memproduksi 

bahasa serta kemampuan mengingat yang terbatas (mudah lupa) (Febrisma, 

2013). Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih dalam membantu 

perkembangan bahasa pada anak Intellectual disability disorder, khususnya 

pada kemampuan kosakata. Sebab penguasaan kosakata sangat berpengaruh 

terhadap keterampilan berbahasa. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, 

semakin terampil pula seseorang dalam berbahasa.  

Arieanti (2014) menyatakan bahwa anak Intellectual disability disorder 

ringan memiliki cara belajar yaitu suatu materi pelajaran harus diberikan secara 

berulang setiap hari dengan materi yang sama sampai anak benar-benar 

menghafal dan memahaminya. Kemampuan yang telah dimiliki anak saat ini 

adalah hasil belajar yang diulang berkali-kali, misalnya bisa membaca 2-4 kata 

dalam satu kalimat dalam 6 bulan. Saat guru meminta anak mengambil benda-

benda yang disebutkan oleh guru langsung 4-5 item, dan anak hanya mampu 

mengingat 1-2 item. Anak akan melupakan instruksi jika hanya diberikan 1 kali 

kepadanya.  

Berdasarkan wawancara dengan guru di kelas diketahui bahwa ketiga 

subjek memang tidak aktif di dalam kelas dan tidak banyak menjawab ketika 

diberi pertanyaan oleh guru. Walaupun pertanyaan yang diberikan sudah diulang 


