
  
 

 

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 



  
 

 

beberapa kali, namun subjek masih saja belum dapat memahami dan menjawab 

apa yang ditanyakan oleh gurunya. Hal ini disebabkan kurangnya kosakata 

subjek, dan ketidakmampuan subjek memahami apa yang ditanyakan guru. Oleh 

karena itu, peneliti ingin memberikan intervensi berupa permainan yang 

menyenangkan sehingga subjek mampu meningkatkan kosakatanya dan 

menjadi lebih aktif di dalam kelas.  

Adapun metode untuk meningkatkan kemampuan kosakata dapat 

dilakukan dengan cara bermain. Bermain dapat membantu anak dalam 

mempertahankan perhatian, kemampuan mengingat, kemampuan bahasa, 

imaginasi, kreativitas dan kemampuan melihat dalam perspektif yang lain. 

(Schottelkorb, 2007). Bermain dapat dilakukan dengan menggunakan 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.  

Bentuk yang lucu, warna yang cerah dan corak yang bermacam-macam 

membuat boneka tangan banyak disukai oleh anak-anak. Dengan boneka tangan 

anak dapat dengan mudah mengekspresikan perasaan melalui aktivitas yang 

sedang dilakukan. Boneka tangan juga merupakan media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru agar anak didiknya dapat lebih mudah mengingat dan 

memahami serta lebih meningkatkan konsentrasi anak dalam mendengarkan 

cerita. Dengan menggunakan boneka tangan anak tertarik untuk berimajinasi, 

kemudian berusaha mencari kosakata yang tepat untuk mengungkapkan ide 

yang ada pada diri mereka. Anak menjadi aktif sehingga pembelajaran yang 

bertujuan untuk meningkatkan perkembangan bahasa akan lebih efektif dan 

tepat sasaran. Bermain boneka tangan dapat mendorong anak untuk 

mengembangkan imajinasi, meningkatkan keaktifan dalam belajar, menciptakan 

suasana gembira dan mengembangkan aspek bahasa pada anak (Prevenslik, 

2005; Siswanti, dkk, 2012; Mulyani, 2013; Triutami, dkk, 2014).  

Penelitian yang dilakukan Vida Zuljevic menemukan bahwa mengajar 

menggunakan boneka tangan dapat meningkatkan keterlibatan siswa, motivasi 

dan perkembangan membaca, bahasa serta kemampuan komunikasi siswa 

(Reidmiller, 2008). Sebagai alat edukasi, boneka tangan diterima secara luas 

karena sangat membantu siswa dalam perkembangan pribadi dan memberi 



  
 

 

kesempatan dalam aktivitas siswa untuk dapat memainkan boneka tangan 

sendiri. Mengajar menggunakan boneka tangan dapat menjadi teknik yang efektif 

dalam proses belajar dan mengajar. Boneka tangan dipilih sebagai alat 

pembelajaran dikarenakan siswa dapat lebih termotivasi dan menjadi aktif di 

dalam kelas. Juga dapat menjadi sarana untuk bertanya, memberi pendapat dan 

membuat keputusan. Disamping itu, boneka tangan mudah untuk dimengerti, 

dihafalkan, diingat dan dapat menghindarkan dari kesalahpahaman karena siswa 

melihat objeknya secara langsung. Dengan menggunakan boneka tangan siswa 

dapat menikmati proses pembelajaran dan mengingat kata-kata dengan mudah 

dan menyenangkan  (Nilawati, 2009). 

Prinsip yang diterapkan dalam treatmen permainan boneka tangan ini 

menggunakan The Laws of Learning dari Thorndike. Thorndike berpendapat 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses menghubung-hubungkan di dalam 

sistem saraf dan tidak ada hubungannya dengan insight atau pengertian. Teori 

pembelajaran tersebut disebut teori gabungan stimulus-respon. Yang dihubung-

hubungkan dalam sistem saraf adalah peristiwa-peristiwa fisik dan mental yang 

terjadi dalam proses pembelajaran itu. Peristiwa mental (akal) adalah segala hal 

yang dirasakan dengan pikiran (mental), sedangkan peristiwa fisik adalah segala 

rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon).  

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 (Chaer, 2003, h 85-87). 



  
 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk meningkatkan 

kosakata anak yaitu dengan menggunakan permainan boneka tangan yang 

dilakukan dengan memasukkan metode pembelajaran dari Thorndike. Subjek 

akan melakukan treatmen dengan menggunakan boneka tangan dan bercerita 

tentang kegiatannya sehari-hari. Boneka tangan dengan bentuk yang menarik 

dan lucu akan menarik minat subjek untuk mau melakukan treatmen bersama 

terapis. Menggunakan prinsip law of exercise, treatmen dilakukan sebanyak 

sembilan kali dengan tema cerita yang sudah ditentukan setiap hari. Durasi dari 

setiap treatmen sekitar 45 menit dan dilakukan pada saat sebelum istirahat 

sekolah. Memberikan treatmen dengan tema yang berulang akan mempercepat 

peningkatan kemampuan kosakata pada subjek. Selain itu pemberian tema yang 

berulang dapat membuat subjek mengingat kembali apa saja kosakata baru yang 

sudah mereka dapatkan dan pelajari selama intervensi serta terbentuk pola yang 

disertai dengan munculnya kosakata-kosakata baru yang dipelajari oleh anak. 

Hal tersebut dapat membantu anak dalam berkomunikasi dan berbicara dengan 

guru dan teman-temannya.  

Ketika subjek mendapat kosakata-kosakata baru dan mampu 

menggunakan secara baik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru, 

teman-teman dan keluarga maka akibat yang menyenangkan akan muncul. 

Seperti pada law of effect ketika hubungan antara stimulus dan respon dibuat 

serta diikuti dengan akibat yang menyenangkan maka hubungan yang tercipta 

akan semakin kuat. Tanggapan yang mengakibatkan konsekuensi 

menyenangkan akan dipelajari atau dipertahankan, sedangkan tanggapan yang 

mengakibatkan konsekuensi yang menjengkelkan tidak akan dipelajari. Ketika 

subjek mampu berkomunikasi dengan baik pada teman-temannya, maka 

sosialisasi dan pertemanan akan berjalan dengan baik. Hal ini berdampak 

dengan subjek yang semakin disenangi teman dan memiliki banyak teman. Tidak 

seperti subjek yang dahulu lebih senang sendiri dan tidak memiliki teman karena 

kurang mampu berkomunikasi dengan baik.  Akibat menyenangkan yang lain 

yaitu subjek dapat mengutarakan keinginan dan mampu menerima informasi 

dengan baik dari guru di dalam kelas. Hal tersebut berdampak juga terhadap nilai 

yang membaik. 

Selain sebagai media dalam pembelajaran, boneka tangan juga berfungsi 

untuk mengurangi ketegangan dalam proses belajar kosakata. Suasana yang 



  
 

 

menyenangkan dan gembira akan membantu anak untuk lebih tenang dan siap 

dalam proses penerimaan pengetahuan yang baru (Korosec, 2012). Sebelum 

treatmen dimulai subjek diajak untuk bermain-main terlebih dahulu dengan 

boneka tangan yang digunakan. Hal tersebut berfungsi untuk mempersiapkan 

subjek masuk ke dalam proses belajar yang akan diberikan. Suasana yang 

menyenangkan sebelum treatmen akan mengakibatkan perasaan senang pada 

subjek, sehingga subjek akan siap melakukan intervensi dan tidak merasa 

terpaksa. Pembelajaran dapat berlangsung secara efisien bila subjek telah 

memiliki kesiapan untuk belajar. Semakin siap subjek dalam melakukan 

treatmen, maka hasil yang diperoleh akan memuaskan. Jika subjek dipaksakan 

untuk melakukan sesuatu pembelajaran maka akan menimbulkan hasil yang 

tidak menyenangkan. Oleh karena itu, dalam mengajarkan kosakata baru pada 

subjek harus memiliki kesiapan dalam belajar, dan didukung dengan 

menggunakan metode serta suasana yang menyenangkan supaya anak tidak 

merasa dipaksa dalam belajar. Hal tersebut sangat penting untuk menghasilkan 

proses belajar dan hasil belajar yang baik. 

Ketika media yang digunakan menyenangkan dan proses belajar yang 

dilakukan subjek mendukung dalam perkembangan kosakatanya, maka hasil 

yang diperoleh yaitu kemampuan kosakata anak yang meningkat dan kesiapan 

subjek dalam berinteraksi juga menjadi lebih matang. Disamping itu kemampuan 

subjek untuk berkomunikasi juga meningkat dibandingkan dengan kondisi 

sebelum diberikan treatment. Dapat terlihat dengan hasil yang dirasakan subjek 

satu yang sudah berani untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan guru di 

dalam kelas. Subjek satu juga memiliki banyak teman karena mampu 

berkomunikasi dengan baik kepada teman-temannya. Pada subjek dua kosakata 

yang diucapkan sudah semakin jelas dan makin bertambah kemampuan 

kosakatanya. Subjek juga mampu berteman dengan baik dan tidak mudah marah 

dikarenakan kosakata yang diucapkan terkadang kurang jelas bagi teman-

temannya. Subjek tiga menunjukkan hasil dengan lebih berani menjawab 

pertanyaan guru di dalam kelas dan mampu menjawab dengan jelas, karena 

sebelumnya subjek tiga lebih senang diam dan malu untuk menjawab ketika guru 

bertanya. Subjek tiga juga lebih banyak bercerita dengan ayahnya tentang 

kesehariannya ketika berada di sekolah.  



  
 

 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru dan orang tua subjek 

setelah pemberian treatment menyatakan bahwa kosakata subjek bertambah 

ketika berada di dalam kelas, di rumah dan ketika berbicara dengan teman-

temannya. Menurut orangtua subjek, biasanya subjek tidak banyak berbicara di 

rumah, namun setelah diberikan intervensi subjek menjadi banyak bercerita 

dengan orangtuanya. Hal yang sama diungkapkan juga oleh guru subjek bahwa 

kosakata subjek sudah lebih baik sekarang, lebih aktif di kelas dan berani 

menjawab pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan observasi dan wawancara 

yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa treatment yang diberikan 

selain berhasil meningkatkan kemampuan kosakata subjek dan dapat 

bersosialisasi dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan, dimana 

keterbatasan penelitian tersebut dapat mempengaruhi hasil treatment. Waktu 

yang singkat serta tidak adanya follow up dan kelompok kontrol dalam penelitian 

ini menyebabkan peneliti tidak dapat membuktikan berapa lama dan sejauh 

mana perubahan itu dapat bertahan. Adapun muncul kosakata bahasa Jawa 

dalam proses belajar subjek, hal ini disebabkan karena bahasa sehari-hari yang 

biasa digunakan subjek bercampur dengan bahasa Jawa. Sehingga selama 

pretest treatmen dan posttest berlangsung kosakata dalam bahasa Jawa juga 

ikut muncul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


