
  

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran  

 

Winkle (2005: 83) mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan yang 

menghaslkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, 

dan nilai sikap. 

B.F Skinner dalam Sagala (2007: 14) mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses 

adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar 

juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang belajar maka responya menjadi 

lebih baik dan sebaliknya jika tidak belajar maka responnya akan menurun. 

Perubahan perilaku ini dalam proses belajar harus dilakukan secara sadar, bersifat 

terus menerus, dan fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, 

perubahan bukan bersifat sementara, perubhan dalam belajar bertujuan atau terarah 

dan perubahan tersebut mencakup seluruh aspek perilaku. 

Proses penyesuaian perilaku yang ada akhirnya sampai pada perubahan perilaku pada 

pebelajar inilah yang disebut dengan hasil belajar. Melalui proses pembelajaran 

diharapkan seorang siswa memiliki kemampuan yang sebelumnya tidak dipunyai. 

Proses perubahan perilaku siswa didapat melalui interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Melalui interaksi inilah terjadi serangkaian pengalaman belajar. 



13 

Seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (200-7 : P 29) yang menyatakan bahwa 

belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Jadi 

belajar adalah suatu proses perubahan perilaku siswa melalaui interaksi dengan 

lingkungan. Hal ini berarti pula bahwa dalam belajar yang terpenting adalah proses 

pembelajarannya dan bukan hasil yang eiperoleh. Belajar harus diperoleh dengan 

usaha sendiri, adapun orang lain hanya sebagai perantara atau pendukung dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar tersebut dapat dikatakan bahwa tidak hanya 

berkenaan dengan pengetahuan tetapi meliputi seluruh kemampuan individu. Ada 

bebrapa ciri belajar yaitu, pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan 

perilaku (meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor) pada diri individu, kedua, 

perubahan perilkau merupakan buah dari pengalaman yang terjadi karena adanya 

interaksi antara pebelajar dengan lingkungannya. Ketiga, perubahan tersebut relative 

menetap atau bertahan lama. Selain itu dapat dikatakan bahwa belajar hakikatnya 

adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas atau 

pengalaman tertentu.  

 

1.2 Teori Psikologi Abnormal 

 

Dalam percakapan sehari – hari psikologi abnormal sering ditemukan namun 

pengertiannya terutama secara teknis tidak selalu menunjukkan pengertian yang sama 

atau seragam. Hal ini bisa jadi menimbulkan masalah ketika kita menggunakan untuk 

keperluan yang lebih spesifik daripada sekedar berwacana saja. Istilah – istilah lain 

dari psikologi abnormal atau sering juga disebut perilaku abnormal atau abnormal 



14 

behaviour adalah perilaku maladaptive kemudian ada yang menyebutnya mental 

disorder, psikopatology, emotional discomfort, mental illness atau gangguan mental. 

Psikologi abnormal mencakup sudut pandang yang lebih luas tentang perilaku 

abnormal dibandingkan studi tentang gangguan mental ( psikologis ). Studi gangguan 

mental umumnya diasosiasikan dengan perspektif model medis (medical model) yang 

menganggap bahwa perilaku abnormal merupakan simtom dari penyakit atau 

gangguan yang mendasarinya. 

Untuk memahami perilaku abnormal psikolog menggunakan acuan DSM (Diagnostic 

and Statistical manual of mental disorder) DSM adalah system klasifikasi gangguan 

– gangguan mental yang paling luas di terima. DSM menggunakan criteria diagnostic 

specific untuk mengelompokkan pola – pola perilaku abnormal yang mempunyai ciri 

– ciri klinis yang sama dan suatu sistem evaluasi yang multiaksial. Sistem aksial 

terdiri dari 5 klasifikasi. Penilaian perilaku abnormal dapat di telaah menggunakan 

berbagai cara ( metode ) salah satunya metode – metode assestmentyang harus 

reliabel dan valid yang dapat diukur melalui beberapa cara yang tetap 

memperhitungkan faktor – faktor budaya dan etnik yang juga penting untuk 

dilakukan. 

 

1.2.1 Definisi Psikologi Abnormal 

Psikologi Abnormal ( Abnormal Psychology ) merupakan salah satu cabang psikologi 

yang berupaya untuk memahami pola perilaku abnormal dan cara menolong orang – 

orang yang mengalaminya. Dari waktu ke waktu sebagian dari kita merasa cemas 

ketika menghadapi interview kerja yang penting atau ujian akhir . Lalu bagaimana 

kita di anggap melanggar batas antara perilaku abnormal dengan normal ? Satu 



15 

jawabannya adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi dapat dikatakan 

abnormal bila tidak sesuai dengan situasinya. Hal yang normal bila kita tertekan 

dalam tes tetapi menjadi tidak normal ketika rasa cemas itu muncul ketika sedang 

memasuki department store atau menaiki lift. Perilaku abnormal juga diindikasikan 

melalui besarnya / tingkat keseriusan problem. Walaupun bentuk kecemasan sebelum 

interview kerja dianggap cukup normal namun merasa seakan – akan jantung akan 

copot yang mengakibatkan batalnya interview adalah tidak normal. 

 

2.2.2 Pengelompokan Definisi Abnormal 

1. Pendekatan statistik 

Di atas / di bawah normal di sebut “anormal” bukan abnormal. Istilah ini sering 

dipakai pada aliran behaviourisme dan kuantitatif 

2. Pendekatan Fungsional 

Fungsi – fungsi kepribadian yang ada pada orang yang bersangkutan berada pada 

taraf yang optimal / tidak 

3. Pendekatan Kultural 

Pendekatan yang melihat abnormalitas dari sistem nilai yang berlaku dalam 

masyarakat tertentu 

2.2.3 Kriteria yang Menentukan Abnormalitas 

1. Perilaku yang tidak biasa 
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Perilaku yang tidak biasa disebut abnormal . Hanya sedikit dari kita yang 

menyatakan melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Hal 

seperti itu hampir dikatakan abnormal dalam budaya kita. 

2. Perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma 

sosial. 

Setiap masyarakat memiliki norma – norma / standar yang menentukan jenis perilaku 

yang dapat diterima dalam beragam konteks tertentu. Perilaku yang dianggap normal 

dalam satu budaya mungkin dianggap abnormal dalam budaya lain. Satu implikasi 

dari mendasarkan definisi dari perilaku abnormal pada norma social adalah bahwa 

norma – norma tersebut merefleksikan standar yang relative bukan kebenaran 

universal. 

3. Persepsi atau tingkah laku yang salah terhadap realitas 

Biasanya sistem sensori dan proses kognitif memungkinkan kita untuk membentuk 

representasi mental yang akurat tentang lingkungan sekitar. 

4. Orang – orang tersebut berada dalam stress personal yang signifikan 

Kondisi stress personal yang diakibatkan oleh gangguan emosi seperti kecemasan, 

ketakutan atau depresi. Namun terkadang kecemasan dan depresi merupakan respon 

yang sesuai dengan situasi tertentu. 

5. Perilaku maladaptive 

Perilaku yang menimbulkan ketidakbahagiaan dan membatasi kemampuan kita untuk 

berfungsi dalam peran yang diharapkan. 

6. Perilaku Berbahaya 
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Perilaku yang menimbulkan bahaya bagi orang itu sendiri atau orang lain. 

2.2.4 Faktor-Faktor Penentu Abnormalitas 

Sebab – sebab perilaku Abnormal dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya 

berdasarkan tahap berfungsinya dan menurut sumber asalnya. Kedua macam 

penggolongan tersebut disajikan sebagai berikut : 

2.2.4.1 Menurut Tahap Berfungsinya 

Menurut tahap – tahap berfungsinya, sebab – sebab perilaku abnormal dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

 Penyebab Primer ( Primary Cause ) 

Penyebab primer adalah kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan tidak akan 

muncul. Misalnya infeksi sipilis yang menyerang system syaraf pada kasus paresis 

general yaitu sejenis psikosis yang disertai paralysis atau kelumpuhan yang bersifat 

progresif atau berkembang secara bertahap sampai akhirnya penderita mengalami 

kelumpuhan total. Tanpa infeksi sipilis gangguan ini tidak mungkin menyerang 

seseorang. 

 Penyebab yang Menyiapkan ( Predisposing Cause ) 

Kondisi yang mendahului dan membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya gangguan 

tertentu dalam kondisi – kondisi tertentu di masa mendatang. Misalnya anak yang 

ditolak oleh orang tuanya (rejected child) mungkin menjadi lebih rentan dengan 

tekanan hidup sesudah dewasa dibandingkan dengan orang – orang yang memiliki 

dasar rasa aman yang lebih baik 

 Penyebab Pencetus ( Preciptating Cause ) 
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Penyebab pencetus adalah setiap kondisi yang tak tertahankan bagi individu dan 

mencetuskan gangguan. Misalnya seorang wanita muda yang menjadi terganggu 

sesudah mengalami kekecewaan berat ditinggalkan oleh tunangannya. Contoh lain 

seorang pria setengah baya yang menjadi terganggu karena kecewa berat sesudah 

bisnis pakaiannya bangkrut. 

 Penyebab Yang Menguatkan ( Reinforcing Cause ) 

Kondisi yang cenderung mempertahankan atau memperteguh tinkah laku 

maladaptif yang sudah terjadi. Misalnya perhatian yang berlebihan pada seorang 

gadis yang ”sedang sakit” justru dapat menyebabkan yang bersangkutan kurang 

bertanggungjawab atas dirinya, dan menunda kesembuhannya. 

 Sirkulasi Faktor – Faktor Penyebab 

Dalam kenyataan, suatu gangguan perilaku jarang disebabkan oleh satu penyebab 

tunggal. Serangkaian faktor penyebab yang kompleks, bukan sebagai hubungan sebab 

akibat sederhana melainkan saling mempengaruhi sebagai lingkaran setan, sering 

menadi sumber penyebab sebagai abnormalitas . Misalnya sepasang suami istri 

menjalani konseling untuk mengatasi problem dalam hubungan perkawinan mereka. 

Sang suami menuduh istrinya senang berfoya – foya sedangkan sang suami hanya 

asyik dengan dirinya dan tidak memperhatikannya. Menurut versi sang suami dia 

jengkel keada istrinya karena suka berfoya – foya bersama teman – temannya. Jadi 

tidak lagi jelas mana sebab mana akibat. 

2.2.4.2 Menurut Sumber Asalnya 

Berdasarkan sumber asalnya, sebab – sebab perilaku abnormal dapat digolongkan 

sedikitnya menjadi tiga yaitu : 
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1. Faktor Biologis 

Adalah berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat 

perkembangan ataupun fungsi sang pribadi dalam kehidupan sehari – hari seperti 

kelainan gen, kurang gizi, penyakit dsb. Pengaruh – pengaruh faktor biologis 

lazimnya bersifa menyeluruh. Artinya mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku, 

mulai dari kecerdasan sampai daya tahan terhadap stress. 

2. Faktor – faktor psikososial 

a. Trauma Di Masa Kanak – Kanak 

Trauma Psikologis adalah pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, 

dan harga diri sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan 

sepenuhnya. Trauma psikologis yang dialami pada masa kanak – kanak cenderung 

akan terus dibawa sampai ke masa dewasa. 

b. Deprivasi Parental 

Tiadanya kesempatan untuk mendapatka rangsangan emosi dari orang tua, berupa 

kehangatan, kontak fisik,rangsangan intelektual, emosional dan social. Ada beberapa 

kemungkinan sebab misalnya :1. Dipisahkan dari orang tua dan dititipkan di panti 

asuhan, 2. Kurangnya perhatian dari pihak orang tua kendati tinggal bersama orang 

tua di rumah. 

c. Hubungan orang tua dan anak yang patogenik 

Hubungan patogenik adalah hubungan yang tidak serasi, dalam hal ini hubungan 

antara orang tua dan anak yang berakibat menimbulkan masalah atau gangguan 

tertentu pada anak. 
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d. Struktur keluarga yang patogenik 

Struktur keluarga sangat menentukan corak komunikasi yang berlangsung diantara 

para anggotanya. Struktur keluarga tertentu melahirkan pola komunikasi yang kurang 

sehat dan selanjutnya muncul pola gangguan perilaku pada sebagian anggotanya. Ada 

empat struktur keluarga yang melahirkan gangguan pada para anggotanya: 

 Keluarga yang tidak mampu mengatasi masalah sehari-hari. 

Kehidupan keluarga karena berbagai macam sebab seperti tidak memiliki cukup 

sumber atau karena orang tua tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan 

secukupnya . 

 Keluarga yang antisosial 

Keluarga yang menganut nilai – nilai yang bertentangan dengan masyarakat luas 

 Keluarga yang tidak akur dan keluarga yang bermasalah 

 Keluarga yang tidak utuh 

Keluarga dimana ayah / ibu yang tidak ada di rumah, entah karena sudah 

meninggal atau sebab lain seperti perceraian, ayah memiliki dua istri dll. 

e. Stress berat 

Stress adalah keadaan yang menekan khususnya secara psikologis. Keadaan ini dapat 

ditimbulkan oleh berbagai sebab, seperti : 

 Frustasi yang menyebabkan hilangnya harga diri 

 Konflik nilai 

 Tekanan kehidupan modern 
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3. Faktor – Faktor Sosiokultural 

Meliputi keadaan obyektif dalam masyarakat atau tuntutan dari masyarakat yang 

dapat berakibat menimbulkan tekanan dalam individu dan selanjutnya melahirkan 

berbagai bentuk gangguan seperti : 

a. Suasana perang dan suasana kehidupan yang diliputi oleh kekerasan, 

b. Terpaksa menjalani peran social yang berpotensi menimbulkan 

gangguan, seperti menjadi tentara yang dalam peperangan harus 

membunuh. 

c. Menjadi korban prasangka dan diskriminasi berdasarkan 

penggolongan tertentu seperti berdasarkan agama, ras, suku dll 

2.2.5 Definisi Normalitas Psikologi 

Definisi normalitas psikologis seseorang adalah fungsi mental yang akurat dan 

efisien, meliputi : kognisi, motivasi, perilaku, emosi, self awareness, self Control, self 

Esteem, hubungan sosial berdasarkan afeksi, produktivitas dan kreativitas 

 

2.2.6 Perspektif Psikologi tentang Perilaku Abnormal 

1. Model Psikodinamika 

Disebut teori psikoanalisis ( psychoanalyic theory ). Dikemukakan oleh Sigmund 

Freud.  Hipotesis Strukturalnya adalah keyakinan bahwa kekuatan – kekuatan yang 

saling bertentangan dalam kepribadian dapat dibagi menjadi 3 ( tiga ) struktur yaitu 

id, ego dan superego. Kesehatan mental adalah fungsi dari keseimbangan dinamis 

antara struktur – struktur psikis dari id, ego dan superego. 
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2. Model – Model Belajar 

Dikenal dengan teori behaviourisme. Dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan John B. 

Watson. Berfokus pada refleks yang dikondisikan peran dari belajar dalam 

menjelaskan perilaku normal maupun abnormal. Dari perspektif belajar perilaku 

abnormal mencerminkan perolehan atau pembelajaran dari perilaku yang tidak sesuai 

dan tidak adaptif. 

3. Teori Kognitif – Sosial 

Kontribusi teoritikus seperti Albert Bandura, Julian B Rotter dan Walter 

Mischel. Menekankan peran – peran dari proses berpikir atau kognisi dari belajar 

melalui pengamatan atau modeling dari perilaku manusia.Manusia memberi pengaruh 

pada lingkungannya sebagaimana lingkungan memberi pengaruh kepada 

mereka. Memperluas lingkup dari behaviourisme tradisional. Terlalu sedikit memberi 

penekanan pada kontribusi genetikterhadap perilaku gagal. 

4. Model-Model Humanistik 

Dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dalam diri terdapat dorongan 

untuk self actualization, untuk menjadi apapun yang mampu kita raih. Manusia 

sebagai actor dalam drama kehidupan bukan reactor.Keyakinan utamanya adalah 

bahwa perilaku abnormal adalah hasil dari perkembangan konsep tentang self 

terganggu. 

5. Model – model Kognitif 

Model kognitif yang paling menonjol dalam pola perilaku abnormal adalah 

pendekatan pemrosesan informasi dan model – model yang dikembangkan oleh 

Psikolog Albert Ellis dan Psikiater Aaron Beck. 
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Distress emosional disebabkan oleh keyakinan yang dimiliki oleh seseorang tentang 

pengalaman hidup mereka bukan apa yang dialami sendiri oleh mereka 

6. Model Diatesis Stress 

Diatesis adalah suatu kerentanan atau predisposisi terhadap gangguan 

tertentu. Mengemukakan bahwa masalah – masalah perilaku abnormal meliputi 

interaksi antara kerentanan dan peristiwa atau pengalaman kehidupan yang penuh 

stress. 

2.2.7 Penggolongan dan Assesment Perilaku Abnormal 

Penggunaan menggunakan metode DSM (Diagnostic and Statistical Manual Of 

Mental Disorders). Perlaku abnormal diperlakukan sebagai tanda – tanda atau simtom 

– simtom dari patologi yang mendasari yang disebut dengan ganggan mental. 

2.2.7.1 Gangguan Kecemasan (anxiety) 

Adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa 

sesuatu yang buruk akan terjadi. 

Tipe-tipe gangguan kecemasan : agorafobia, gangguan panic tanpa agoraphobia, 

gangguan panic dengan agoraphobia, gangguan kecemasan menyeluruh, fobia 

spesifik, fobia Sosial, gangguan obsesif kompulsif, gangguan stress pasca trauma, 

gangguan stress akut 

 

2.2.7.2 Gangguan Mood 

Mood adalah kondisi keadaan yang terus ada yang mewarnai kehidupan psikologis 

kita. Orang dengan gangguan mood akan mengalami gangguanmood yang luar biasa 
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parah atau berlangsung lama dan mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi 

dalam memenuhi tanggungjawab secara normal. 

Tipe – Tipe Gangguan Mood 

a. Gangguan Depresi Mayor 

b. Gangguan Distimik 

c. Gangguan Bipolar 

d. Gangguan Siklotimik 

2.2.7.3 Gangguan Kepribadian 

Adalah Pola Perilaku atau cara berhubungan dengan orang lain yang benar – benar 

kaku. Kekakuan mereka menghalangi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan 

eksternal. 

Tipe – Tipe Gangguan Kepribadian 

a. Gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku aneh. 

b. Gangguan kepribadian paranoid. 

c. Gangguan kepribadian schizoid. 

d. Gangguan kepribadian antisocial 

e. Gangguan kepribadian ambang. 

f. Gangguan kepribadian histronik. 

g. Gangguan kepribadian Narsistik. 

h. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif. 
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2.2.7.4 Penyalahgunaan dan Ketergantungan Zat 

Penyalahgunaan zat melibatkan pola penggunaan berulang yang menghasilkan 

konsekwensi yang merusak. Penyalahgunaan zat dapat berlangsung untuk periode 

waktu yang panjang dan meningkat menjadi ketergantungan zat. 

 

2.2.7.5 Gangguan Makan 

a. Anoreksia Nervosa dan Bulimia Nervosa 

b. Gangguan makan berlebihan atau obesitas 

 

2.2.7.6 Gangguan Identitas Gender 

Adalah bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita. 

Identitas gender secara normal didasarkan pada anatomi gender. Namun pada 

gangguan identitas gender terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan 

odentitas gendernya 

 

2.2.7.7 Skizofrenia 

Adalah gangguan psikologis yang berhubungan dengan gila atau sakit mental. Hal ini 

sering menimbulkan rasa takut. Skizofrenia menyerang jati diri seseorang, memutus 

hubungan yang erat antara pemikiran dan perasaan serta mengisinya dengan persepsi 

yang terganggu, ide yang salah dan konsepsi yang tidak logis. Skizofrenia biasanya 

berkembang pada masa remaja akhir atau dewasa awal tepat pada saat orang mulai 
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keluar dari keluarga menuju dunia luar. Orang yang mengidap skizofrenia semakin 

lama semakin terlepas dari masyarakat. 

 

2.2.7.8 Gangguan Abnormal Pada Anak dan Remaja 

Gangguan Perkembangan Pervasif 

Menunjukkan gangguan fungsi dari berbagai area perkembangan. Gangguan ini 

menjadi tampak nyata pada tahun – tahun pertama kehidupan. 

a. Autisme 

b. ADHD 

c. Retardasi Mental 

d. Gangguan Belajar 

e. Gangguan komunikasi 

f. Gangguan Eliminasi 

2.2.8 Metode Penangannan 

1. Terapi Psikodinamika 

Sigmund Freud mengembangkan model psikoterapi yang disebutpsikoanalisis. Terapi 

psikodinamika membantu individu untuk memperoleh insight mengenai, mengatasi 

konflik bawah sadar yang dipercaya merupakan akar dari perilaku abnormal. 

2. Terapi Humanistik 

Berfokus pada pengalaman klien yang subyektif dan disadari. Bentuk utama dari 

terapi Humanistik adalah terapi berpusat pada individu ( Person Centered Therapy ) 

yang dikembangkan oleh Carl Rogers 
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3. Terapi Kognitif 

Diantaranya adalah terapi Rasional Emotif. 

2.3 Teori Belajar Anak Berkebutuhan Khusus 

 

2.3.1 Tori Belajar Jean Piaget 

Teori kognitif menurut Jean Piaget mengmukakna bahwa perkembangan kognitif 

merupakan suatu proses genetic yaitu suatu proses yang didasarkan pada mekanisme 

biologis perkembangan system syaraf. Dengan bertambahnya umur seseorang maka 

makin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkat kemampuannya. 

Menurut teori kognitif ini, proses belajar seseorang mengikuti pola dan tahap-tahap 

ini bersifat hirarki atrinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang 

tidak dapat belajr sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya.  

Teori ini menjadi dasar penelitian bawa siswa dengan berkebutuhan khusus harus 

diberikan perlakuan yang sesuai dengan pola dan tahapan perkembangann 

pengetahuan yang dimiliki saat ini. Tahapan proses pembelajaran yang terarah dan 

tersusun dengan sistematis yang memperhatikan tingkat kebutuhan siswa dengan 

keterbatasan serta pembelajaran yang mudah dipahamai akana membawa siswa dalam 

proses pembelajaran yang menyenangkan, sehingga penguasaan materi dapat 

tercapai. 

2.3.2 Teori Belajar Thorndika 

Menurut Thorndike dalam Muhsetyo (2007 :18) bahwa belajar dikatakan sebagai 

“Learning in essentially the formation of connections or bonds between situation and 
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responses … and that habit rules int the realm of thought as truly as fully in the realm 

of action” 

Belajar menurut teori ini dipandang sebagai perencanaan dari urutan bahan pelajaran 

yang disusun dengan cermat, mengkomunikasikan bahan kepada siswa dan membawa 

siswa untuk praktik menggunakan konsep atau prosedur baru. Konsep dan prosedur 

baru itu akan semakin baik jika semakin banyak praktik (latihan) dilakuakan. 

Kekuatan hubungan stimulus dan respon mewarnai pembelajaran membaca yang 

akan membawa siswa memiliki ketrampilan membaca. Pada prinsipnya teori 

Thorndike menekankan banyak memberi praktik dan latihan (drill and practice) 

kepada siswa agar konsep dan prosedur dapat mereka kuasai. Teori ini juga menjadi 

dasar penelitian bahwa pembelajaran memmbaca akan lebih mudah disamapiakan 

dengan menggunakan prosedur baru dangan praktik, demonstrasi dan latihan.  

2.3.3 Teori Belajar Humanis 

2.3.3.1 Pengertian Humanisme 

Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. 

Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal 

yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para 

pendidik yang beraliran humanisme biasanya menfokuskan pengajarannya pada 

pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya 

dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi 

merupakan karateristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran 

humanisme. Dalam teori pembelajaran humanisme, belajar merupakan proses yang 

dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Hal ini berarti 
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mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi 

diri orang yang belajar secara optimal. 

 

2.3.3.2 Pengertian Belajar Menurut Teori Humanisme 

Menurut teori humanisme, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk 

kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar 

humanisme sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori 

kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian kajian psikologi belajar. Teori 

humanisme sangat mementingkan isi yang dipelajari dari pada proses belajar itu 

sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan 

untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam 

bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian 

belajar dalam bentuknya yang paling ideal dari pada pemahaman tentang proses 

belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar 

lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, teori humanisme ini antara lain tampak juga dalam 

pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Pandangannya tentang belajar 

bermakna atau “Meaningful learning” yang juga tergolong dalam aliran kognitif ini, 

mengatakan bahwa belajar merupakan asmilasi bermakna. Materi yang dipelajari 

diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, 

sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pelajar, maka tidak akan terjadi 

asimilasi pengetahuan baru ke dalam strujtur konitif yang telah dimilikinya. Teori 

humanstik berpendapat bahwa belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya 



30 

untuk memanusiakan manusia yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta 

realisasi diri orang yang belajar secara optimal. 

Ada salah satu ide penting dalam teori belajar humanisme yaitu siswa harus mampu 

untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa 

mengetahui apa yang dipelajarinya serta tahu seberapa besar siswa tersebut dapat 

memahaminya. Siswa juga dapat mengetahui dimana, kapan, dan bagaimana mereka 

akan belajar. Dengan demikian maka siswa diharapkan mendapat manfaat dan 

kegunaan dari hasil belajar bagi dirinya sendiri. Aliran humanisme memandang 

belajar sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu yang meliputi 

bagian/domain yang ada yaitu dapat meliputi domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Dengan kata lain, pendekatan humanisme menekankan pentingnya emosi atau 

perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Untuk 

itu, teknik pembelajaran humanisme mengarah pada upaya untuk mengasah nilai-nilai 

kemanusiaan siswa. Sehingga para pendidik/guru diharapkan dalam pembelajaran 

lebih menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu, dan menguntungkan, 

kejujuran dan kreativitas untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehingga 

menghasilkan suatu proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan 

hasil belajar yang dicapai siswa. 

Pemahamanan terhadap belajar yang diidealkan menjadikan teori humanisme dapat 

memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Hal 

ini menjadikan teori humanisme bersifat elektik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa 

setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu, akan ada kebaikan dan ada pula 

kelemahannya. Dalam arti ini elektisisme bukanlah suatu sistem dengan membiarkan 

unsur-unsur tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya atau aslinya. Teori 
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humanisme akan memanfaatkan teori-teori apapun, asal tujuannya tercapai, yaitu 

memanusiakan manusia. 

Dari penalaran di atas ternyata bahwa perbedaan antara pandangan yang satu dengan 

pandangan yang lain sering kali hanya timbul karena perbedaan sudut pandangan 

semata, atau kadang-kadang hanya perbedaan aksentuasi. Jadi keterangan atau 

pandangan yang berbeda-beda itu hanyalah keterangan mengenai hal yang satu dan 

sama dipandang dari sudut yang berlainan. Dengan demikian teori humanisme 

dengan pandangannya dengan pandangannya elektik yaitu dengan cara memanfaatkan 

atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan 

manusia bukan saja mungkin untuk dilakukan, tetapi justru harus dilakukan. 

2.3.3.3 Tahap-Tahap Belajar Menurut Teori Humanisme 

Banyak tokoh penganut aliran humanisme, diantaranya adalah Kolb yang terkenal 

dengan “Belajar Empat Tahap”nya, honey dan Mumford dengan pembagian tentang 

macam-macam siswa, Hubemas dengan “Tiga macam tipe belajar”nya, serta Bloom 

dan Krathwohl yang terkenal dengan “Taksonomi Bloom”nya. 

2.3.3.4 Pandangan Kolb terhadap Belajar 

Kolb seorang ahli penganut aliran humanistik membagi tahap-tahap belajar menjadi 

4, yaitu : 

a) Tahap Pengalaman Kongkret 

Pada tahap paling awal dalam peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat 

mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat 

dan merasakannya, dapat menceritrakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang 

dialaminya. Namun dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa 
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tersebut. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya, dan belum dapat 

memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ia juga belum dapat 

memahami mengapa peristiwa tersebut harus terjadi seperti itu. Kemampuan inilah 

yang terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap paling awal dalam proses belajar. 

b) Tahap Pengalaman Aktif dan Reflektif 

Tahap kedua dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama akan 

semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang 

dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian 

tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya, dengan 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi, dan mengapa 

hal itu mesti terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap ke dua dalam proses belajar. 

c) Tahap Konseptualisasi 

Tahap ke tiga dalam peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk 

membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur 

tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Berfikir induktif banyak dilakukan 

untuk merumuskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh 

peristiwa yang dialaminya. Walaupun kejadian-kejadian yang diamati tampak 

berbeda-beda, namun memiliki komponen-komponen yang sama yang dapat 

dijadikan dasar aturan bersama. 

d) Tahap Eksperimentasi Aktif 

Tahap terakhir dari peristiwa belajar menurut Kolb adalah melakukan eksperimentasi 

secara aktif. Pada tahap ini seseorang seseorang sudah mampu mengaplikasikan 

konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Berfikir deduktif 

banyak digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori serta konsep-konsep 
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di lapangan. Ia tidak lagi mempertanyakan asal usul teori atau suatu rumus, tetapi ia 

mampu menggunakan teori atau rumus-rumus tersebut untuk memecahkan masalah 

yang dihadapinya, yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. 

Tahap-tahap belajar demikian dilakukan oleh Kolb sebagai suatu siklus yang 

berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran orang yang belajar. Secara 

teoritis tahap-tahap belajar tersebut memang dapat dipisahkan, namun dalam 

kenyataannya proses peralihan dari suatu tahap ke tahap belajar di atasnya sering kali 

terjadi begitu saja sulit untuk ditentukan kapan terjadinya. 

2.3.3.5 Pandangan Honey dan Mumford Terhadap Belajar 

Tokoh teori  humanistik lainnya adalah Honey dan Mumford. Pandangannya tentang 

belajar diilhami oleh pandangan Kolb mengenai tahap-tahap di atas. Honey dan 

Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam empat macam atau golongan, 

yaitu kelompok aktivis, golongan reflektor, kelompok teoritis dan golongan 

pragmatis. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

kelompok lainnya. Karakteristik yang dimaksud adalah : 

a) Kelompok aktivis 

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok aktivis adalah mereka yang senang 

melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk 

memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Orang-orang tipe ini mudah diajak 

berdialog, memiliki pikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain, dan mudah 

percaya pada orang lain. Namun dalam melakukan suatu tindakan sering kali kurang 

pertimbangan secara matang, dan lebih banyak didorong oleh kesenangannya untuk 

melibatkan diri. Dalam kegiatan belajar, orang-orang demikian senang pada hal-hal 

yang sifatnya penemuan-penemuan baru, seperti pemikiran baru, pengalaman baru 
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dan sebagainya, sehingga teknik yang cocok adalah problem solving, brain storming. 

Disisi lain mereka akan cepat bosan dengan kegiatan-kegiatan yang implementasinya 

memakan waktu lama. 

b) Kelompok reflektor 

Mereka yang termasuk dalam kelompok reflektor mempunyai kecenderungan yang 

berlawanan dengan mereka yang termasuk kelompok aktivis. Dalam melakukan suatu 

tindakan, orang-orang tipe rflektor sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. 

Mereka mempertimbangkan baik-buruk dan untung-rugi, selalu memperhitungkan 

dengan cermat dalam memutuskan sesuatu. Orang orang demikian tidak mudah 

dipengaruhi, sehingga mereka cenderung bersifat konservatif. 

c) Kelompok teoritis 

Lain halnya dengan orang-orang tipe teoritis, mereka memiliki kecenderungan yang 

sangat kritis, suka menganalisis, selalu berfikir rasional dengan menggunakan 

penalarannya. Segala sesuatu sering dikembalikan kepada teori dan konsep-konsep 

atau hukum-hukum. Mereka tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya 

subjektif. Dalam melakukan atau memutuskan sesuatu, kelompok teoritis penuh 

dengan pertimbangan, sangat skeptis dan  tidak menyukai hal-hal yang bersifat 

spekulatif. Mereka tampak lebih tegas dan mempunyai pendirian yang kuat, sehingga 

tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. 

d) Kelompok pragmatis 

Berbeda dengan orang-orang teoritis, tipe pragmatis memiliki sifat-sifat praktis, tidak 

suka berpanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan sebagainya. 

Bagi mereka yang penting adalah aspek-aspek praktis, sesuatu yang nyata dan dapat 

dilaksanakan. Sesuatu hanya bermanfaat jika dapat dipraktekkan. Teori, konsep, dalil, 
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memang penting, tetapi jika itu semua tidak dapat dipraktekkan maka teori, konsep, 

dalil, dan lain-lain itu tidak ada gunanya. Bagi mereka, sesuatu lebih baik dan 

berguna jika dapat dipraktekkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

2.3.3.6   Pandangan Hubermas Terhadap Belajar 

Tokoh humanis lain adalah Hubermas. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada 

interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud 

di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya 

tidak dapat dipisahkan. Dengan pandangannya yang demikian, ia membagi tipe 

belajar menjadi tiga, yaitu belajar teknis (technicallearning), belajar praktis 

(practicallearning), dan belajar emansipatoris (emancypatorylearning).  Masing-

masing tipe memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Belajar teknis (technical learning) 

Yang dmaksud belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi 

dengan lingkungan alamnya secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang 

dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola 

lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu alam atau sain 

amat dipentingkan dalam belajar teknis. 

b) Belajar praktis (practical learning) 

Sedangkan yang dimaksud belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya 

dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang 

harmonis antar sesama manusia. Untuk itu bidang-bidang ilmu yang berhubungan 

sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya, amat diperlukan. 

Sungguhpun demikian, mereka percaya bahwa pemahaman dan keterampilan 
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seseorang dalam mengelola lingkungan alamnya tidak dapat dipisahkan dengan 

kepentingan manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, interaksi yang benar antara 

individu dengan lingkungan alamnya hanya akan tampak dari kaitan atau 

relevansinya dengan kepentingan manusia. 

c) Belajar emansipatoris (emancypatory learning) 

Lain halnya dengan belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris menekanan upaya 

agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan 

terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Dengan 

pengertian demikian maka dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang 

benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut. Untuk itu, ilmu-

ilmu yang berhubungan dengan budaya dan bahasa amat diperlukan. Pemahaman dan 

kesadaran terhadap trasformasi kultural inilah yang oleh Habermas dianggap sebagai 

tahap belajar yang paling tinggi, sebab transformasi kultural adalah tujuan tujuan 

pendidikan paling tinggi. 

2.3.3.7   Pandangan Bloom dan Krathwohl Terhadap Belajar 

Selain tokoh-tokoh di atas, Bloom dan Krathwohl juga termasuk penganut aliran 

humanis. Mereka lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh 

individu (sebagai tujuan belajar), setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar. Tujuan 

belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam tiga kawasan yang dikenal dengan 

sebutanTaksonomi Bloom. Melalui taksonomi Bloom inilah telah brhasil memberikan 

ispirasi kepada banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori maupun 

praktik pembelajaran. Pada tataran praktis, taksonomi Bloom ini telah membantu para 

pendidik dan guru untuk merumuskan tujuan-tujuan belajar yang akan dicapai, 

dengan rumusan yang mudah dipahami. Berpijak pada taksonomi Bloom ini pula para 
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praktisi pendidikan dapat merancang program-program pembelajarannya. Setidaknya 

di Indonesia, taksonomi Bloom ini telah banyak dikenal dan paling populer di 

lingkungan pendidikan. Secara ringkas, ketiga kawasan dalam taksonomi Bloom 

adalah sebagai berikut : 

Domain koognitif, terdiri atas 6 tingkatan, yaitu : 

 Pengetahuan (mengingat, menghafal) 

 Pemahaman (menginterprestasikan) 

 Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan masalah) 

 Analisis (menjabarkan suatu konsep) 

 Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh 

 Evaluasi (membandingkan nilai-nilai, ide, teknik, dsb. 

Domain psikomotor, terdiri atas 5 tingkatan, yaitu : 

 Peniruan (menirukan gerak) 

 Penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerak) 

 Ketepatan (melakukan gerak dengan benar) 

 Perangkaian (melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar) 

 Naturalisasi (melakukan gerak secara wajar) 

Domain afektif, terdiri atas 5 tingkatan, yaitu : 

 Pengalaman (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu) 

 Merespon (aktif berprtisipasi) 

 Penghargaan (menerima nilai-nilai, setia pada nilai-nilai tertentu) 

 Pengorganisasan (menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayainya) 

 Pengamalan (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya) 
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2.3.3.8 Aplikasi Teori Belajar Humanisme 

Aplikasi teori humanisme lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses 

pembelajaran yang mewarnai teknik-teknik yang diterapkan. Peran guru dalam 

pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, memberikan 

motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru 

memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk 

memperoleh tujuan pembelajaran dengan memahami panduan sebagai seorang 

fasilitator: 

Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi 

kelompok, atau pengalaman kelasFasilitator membantu untuk memperoleh dan 

memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan 

kelompok yang bersifat umum.Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-

masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya, sebagai 

kekuatan pendorong, yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 

Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber belajar yang luas dan 

mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka.Dia 

menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat 

dimanfaatkan oleh kelompok.Fasilitator menerima dan menanggapi ungkapan-

ungkapan di dalam kelompok kelas baik yang bersifat intelektual maupun sikap 

perasaan. Bila suasana di dalam keals sudah kondusif, fasilitator berangsur-angsur 

dapat berganti peran sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota 

kelompok, dan turut menyatakan pendangannya sebagai seorang individu, seperti 

siswa yang lain.Dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, 

perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, 
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tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh 

siswa 

Siswa berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai proses 

pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri , 

mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang 

bersifat negatif. 

Pembelajaran berdasarkan teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-

materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan 

sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini 

adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi 

perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan 

menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan 

mengatur pribadinya sendiri secara bertanggungjawab tanpa mengurangi hak-hak 

orang lain atau melanggar aturan , norma , disiplin atau etika yang berlaku. 

 

2.4 Tinjauan tentang Membaca Permulaan 

2.4.1 Pengertian Membaca Permulaan 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Menurut Akhmad S. H dan Yeti 

Mulyati (1996 : 5), “Membaca merupakan kemampuan yang komplek dan kesatuan 

berbagai proses psikologis, sensoris, motoris dan perkembangan ketrampilan. 

Membaca merupakan kesatuan kegiatan  yang terpadu yang mencakup beberapa 

kegiatan seperti mengenal huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi serta 

maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan (Sabarti Akhadiah 
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,1993: 22). Sementara itu, Jasir Burhan dalam Swandono (2000: 27) mengemukakan 

bahwa, “Membaca merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan beberapa 

ketrampilan yaitu mengamati, memahami, dan memikirkan”. Dari pendapat diatas 

dapat penulis simpulkan bahwa membaca adalah kesatuan yang terpadu yang 

memerlukan kemampuan yang komplek dan kesatuan berbagai proses psikologis, 

sensoris, motoris dan perkembangan ketrampilan.  

Sedangkan membaca permulaan diberikan di kelas I dan II dengan mengutamakan 

pada keterampilan segi mekanisnya dengan tujuan agar anak dapat mengubah 

lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi yang bermakna (Kartono dan 

Chumdari, 2001 : 12). Darmiyati Zuchdi dan Budiasih (2001 : 57) menyatakan bahwa 

“ Pembelajaran membaca permulaan di kelas I dan II itu merupakan pembelajaran 

membaca tahap awal, kemampuan membaca yang diperoleh di kelas I dan II tersebut 

akan menjadi dasar pembelajaran membaca di kelas berikutnya”. Dari dua pendapat 

tentang membaca permulaan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa membaca 

permulaan adalah pembelajaran membaca yang diberikan di kelas I dan II Sekolah 

Dasar dengan tujuan agar anak dapat mengubah lambang-lambang tertulis menjadi 

bunyi-bunyi yang bermakna dan akan menjadi dasar pembelajaran membaca di kelas 

berikutnya. Meskipun demikian, tahap  membaca permulaan tidak selalu  diberikan di 

Sekolah Dasar kelas I dan II tetapi disesuaikan dengan kemampuan anak.  

 

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Salah satu aspek kemampuan bahasa adalah membaca. Sedangkan bahasa berkaitan 

erat dengan kondisi pergaulan dan banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan 
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bahasa. Sunarto dan Agung Hariono (1994 : 115) menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan bahasa, secara ringkas sebagai berikut:  

Umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, 

bertambah pengalaman dan meningkat kebutuhannya. Bahasa seseorang akan 

berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik 

akan mempengaruhi sehubungan dengan sempurnanya organ bicara, kerja otot untuk 

gerak dan isyarat. 

Kondisi lingkungan. Lingkungan memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. 

Perkembangan bahasa di perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan, 

lingkungan di sini adalah lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang. 

Kecerdasan anak. Untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan dan 

mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan 

motorik berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual.  

Status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi tinggi 

berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial ekonomi rendah dalam kemampuan 

bahasanya. Demikan bagi anak yang hidup dalam keluarga terdidik juga berbeda 

perkembangan bahasanya dengan anak dalam lingkungan tidak terdidik. 

Kondisi fisik. Kondisi fisik yang dimaksud adalah kondisi kesehatan anak. Seseorang 

yang cacat dan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, 

gagap akan mengganggu perkembangan bahasa.  

Faktor-faktor selain faktor akademik yang perlu dipertimbangkan di dalam kesiapan 

membaca menurut Suwaryono Wiryodijoyo (1989 : 4-7), secara singkat sebagai 

berikut: 
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Kecerdasan. Kematangan untuk belajar membaca belum tentu sama untuk setiap 

anak, meskipun umumnya orang menganggap bahwa pada umur 6-7 tahun anak 

sudah matang untuk belajar membaca. Antara IQ, usia mental dan keberhasilan 

belajar membaca ada hubungannya. Anak yang taraf kecerdasannya ( IQ) 50 misalnya 

hanya dapat diajari bahan-bahan yang sangat mudah. 

Kesehatan jasmani. Pengaruh kesehatan jasmani atas hasil belajar membaca cukup 

besar. Terutama persepsi mata dan telinga sama pentingnya dengan tingkatan energi 

yang dipergunakan. Bila badan sehat, pikiran terang, mata dapat melihat huruf-huruf 

dengan jelas, telinga dapat pula mendengar bunyi tiap huruf yang disebutkan guru 

dan menyebabkan anak belajar dengan mudah.Rumah dan masyarakat. Latar 

belakang pengalaman, gaya hidup anak di rumah mempengaruhi hasil pelajarannya di 

sekolah. Anak belajar bahasa dari orang tuanya, oleh karena itu tugas orang tua pada 

masa anak belajar berbahasa adalah membetulkan kesalahan-kesalahan berbahasa 

yang dibuatnya. 

Kematangan sosial dan kebebasan. Sebelum ada kematangan sosial biasanya anak 

belum banyak mengadakan kontak sosial dengan teman-temannya. Setelah 

berhubungan dengan temannya kemampuan belajar anak lebih cepat. Perkembangan 

emosional. Untuk berinteraksi dengan kelompok, teman sekolah diperlukan 

kematangan emosional sehingga dalam kegiatannya berjalan tanpa gangguan. 

Integrasi persyarafan (neurogical integration). Adanya koordinasi antara mata, telinga 

dan psikomotor untuk belajar membaca.  

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kemampuan membaca baik itu faktor intrinsik (kecerdasan, kondisi 

fisik/jasmani, kematangan emosi, dan integrasi persyarafan) maupun faktor ekstrinsik 

(status sosial ekonomi keluarga, kondisi lingkungan/masyarakat). Bagi anak Down 
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Syndrome faktor intrinsik berupa kemampuan psikologis antara lain tingkat 

kecerdasan atau intelegensi yang rendah, kematangan mental yang tidak sesuai 

dengan usia dan daya ingat yang rendah perlu diperhatikan dengan merangsang 

kemampuan berupa stimulus dari luar. 

2.4.3 Materi Pembelajaran Membaca Permulaan 

Materi pembelajaran atau isi pembelajaran yakni segala informasi berupa fakta, 

prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Kurikulum 

Pendidikan Dasar, materi pembelajaran membaca kelas I yang tertuang dalam GBPP 

mata pelajaran bahasa Indonesia, sebagai berikut: 

Caturwulan 1 

Persiapan (Pra membaca).  

Pada tahap-tahap persiapan ini, awal caturwulan 1, kepada siswa diajarkan :  

 sikap duduk yang baik, 

 cara meletakkan atau menempatkan buku di meja. 

 cara membuka buku, 

 cara membalik halaman buku yang tepat 

 melihat atau memperhatikan gambar atau tulisan. 

2.  Setelah pra membaca diajarkan : 

Huruf dan intonasi kata dan kalimat sederhana (menirukan guru). 

Huruf-huruf yang sudah banyak digunakan dalam kata dan kalimat sederhana yang 

sudah dikenal siswa. Huruf-huruf  yang diperkenalkan secara bertahap sampai dengan 

14 huruf, yaitu huruf a, b, d, i, e, k, l, m, n, o, p, s, t, dan u.  
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Kata-kata baru yang bermakna dengan menggunakan huruf-huruf yang sudah dikenal. 

 

Caturwulan 2 

Lafal dan intonasi kata yang sudah dikenal dan kata baru (huruf yang diperkenalkan 

10 sampai 20 huruf). Huruf baru : h, r, j, g, y, w, dan f. 

Puisi yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

 

Caturwulan 3 

Bacaan lebih kurang 10 kalimat (dibaca dengan lafal dan intonasi yang wajar). 

Kalimat-kalimat yang sederhana untuk dipahami isinya. 

Huruf kapital pada nama orang, Tuhan, agama. 

Berdasarkan Kurikulum Sekolah Luar Biasa Tuna Grahita Ringan (1978), materi 

pembelajaran membaca tingkat dasar I yang tertuang dalam GBPP mata pelajaran 

Bahasa Indonesia , sebagai berikut : 

 Perbendaharaan kata benda, meliputi anggota keluarga,  nama alat-alat rumah 

tangga, nama alat-alat di kelas, nama benda di lingkungan rumah dan sekolah 

yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi siswa. 

 Posisi dan sikap duduk waktu membaca. 

 Pengucapan atau membaca vokal. 

 Pengucapan atau membaca suku kata yang terdiri dari 2 huruf (konsonan dan 

vokal). 

 Pengucapan atau membaca kata yang terdiri dari 4 huruf. 
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 Dikte menatap untuk kata benda yang terdiri dari 4 huruf (2 suku kata). 

 Mengenal atau menyebutkan gambar sederhana. 

Sedangkan berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Sekolah Dasar 

Luar Biasa Tunagrahita Ringan (2006 : 67), Standar Kompetensi Membaca kelas I 

semester I mata pelajaran bahasa Indoesia mencakup dua kompetensi dasar sebagai 

berikut : 

 Membaca nyaring suku kata dan kata 

 Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2.4.4 Evaluasi Pembelajaran Membaca Permulaan 

Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran /pendidikan. Hal ini 

berarti, evaluasi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran dan pendidikan. Pengertian “evaluasi” menurut Dimyati dan Mudjiono 

(1999 : 191) berarti proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan 

kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dan yang lain) berdasarkan 

kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi merupakan salah satu komponen belajar 

mengajar yang menentukan keberhasilan poses belajar mengajar itu sendiri. Tanpa 

adanya evaluasi guru tidak mungkin mengetahui hasil belajar yang telah menjadi 

milik siswa. Evaluasi juga memegang peranan penting dalam komponen perencanaan 

dan komponen interaksi dari proses belajar mengajar. Tujuan evaluasi bersesuaian 

dengan fungsi evaluasi. Adapun fungsi evaluasi, antara lain :  

1) fungsi formatif artinya hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki hasil 

belajar dan kegiatan belajar mengajar. 

2) fungsi sumatif artinya evaluasi yang dilakukan untuk menentukan tingkat 

keberhasilan siswa dalam belajar. 
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3) fungsi penempatan memberikan kemampuan pada evaluator untuk 

mengelompokkan siswa berdasarkan kriteria tertentu. 

4) fungsi diagnostic artinya hasil evaluasi berguna sebagai bahan untuk 

membicarakan masalah yang dihadapi siswa yang bersangkutan, dimana 

bersifat mendasar pada kelemahannya. (Hamid Hasan dan Asmawi Zainal, 

1992 : 10-13)  

Evaluasi dalam membaca permulaan, diantaranya berarti mengukur seberapa tinggi 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran maka alat pengukurnya atau alat 

evaluasinya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berarti 

evaluasi tersebut harus disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa evaluasi terhadap kemampuan membaca 

haruslah dilihat dari keseluruhan kemampuan membaca secara utuh. Adapun butir-

butir yang perlu diperhatikan dalam evaluasi membaca permulaan mencakup : (1) 

ketepatan menyuarakan tulisan, (2) kewajaran lafal, (3) kewajaran intonasi, (4) 

kejelasan suara, (5) pemahaman isi / makna. (Darmiyati  Zuchdi dan Budiasih, 2001 : 

139-141) 

Berdasakan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi atau tes membaca 

permulaan diadakan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa dalam 

mengenal dan menyuarakan lambang-lambang bunyi dalam hubungan kalimat dengan 

intonasi wajar. Dengan demikian, tes membaca permulaan ditekankan pada 

kemampuan teknisnya. 

 

2.5 Design Pembelajaran Model Assure 
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Model Assure ini adalah salah satu model desain sangat logis dan sederhana dan 

diciptakan satu pemandu prosedur untuk perencanaan dan menjalankan pembelajaran 

yang menggabungkan media (Heinich et al.: 31, 1999). Suatu desain baik pelajaran 

memulai dengan menangkap perhatiannya pembelajar, menyatakan maksud tujuan 

yang akan dijumpai, mempresentasikan materi baru, melibatkan murid dipraktek, 

menilai pemahaman penyediaan umpan balik dan akhirnya menyediakan aktivitas 

tindak lanjut. Model Assure ini adalah pembelajaran yang sangat memusatkan ke 

siswa. Model Assure ini memfokuskan pada karakteristik umumnya pelajar,  

mengidentifikasi kemampuan awal spesifik yang dikehendaki, dan mengevaluasi 

gaya pembelajaran. 

Sasaran pembelajaran model Assure ini yang baik harus mempunyai empat bagian 

yaitu pendengar, perilaku, kondisi, dan derajat keakuratan (Heinich et al. 2001). 

Sasaran tersebut bisa sebagai siswa sekolah dasar (SD). Siswa SD tentunya memiliki 

pemahaman pendengaran yang berbeda jika dibandingkan antar kelas 3 dengan kelas 

6. Setelah mendengar perintah dari kegiatan pembelajaran maka mereka juga 

memiliki perilaku yang berbeda pula. Kondisi dari hasil belajar yang dilakukan 

mereka juga akan berbeda. Sebagai contoh tentang penggunaan kalkulator jika 

diberikan pada siswa kelas 3 dan kelas 6. Jika untuk mengukur derajat keakuratan 

maka dapat dihitung dengan 80 % jawaban yang benar. Sebagai contoh, jika siswa 

menjawab 4 jawaban yang benar dari 5 jawaban yang diberikan. 

Neal S. dan Susan G.M. (2006: 41) mengemukakan bahwa the ASSURE model selects 

and implements instructional technology and media within learning 

activities. Maksud mereka adalah bahwa model ASSURE memilih dan menerapkan 

pembelajaran teknologi dan media dalam aktivitas belajar.  Pemilihan media 

pembelajaran yang dilakukan guru akan mempengaruhi aktivitas belajar yang dialami 

para siswanya. . 
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Endah Ariani Madusari, Teuku Alamsyah, dan Evi Dihanti. (2009: 3) menyatakan 

bahwa strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode/prosedur 

dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata 

lain, strategi pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas daripada metode dan 

teknik. Artinya, metode/prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari 

strategi pembelajaran. Istilah strategi pembelajaran dapat diketahui dari penggunaan 

metode dan teknik pembelajaran yang diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis 

di kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Benny Agus Pribadi (2009: 111) berpendapat bahwa model ASSURE lebih 

difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi 

pembelajaran di kelas secara aktual. Model ini sangat membantu para desainer dan 

pengajar untuk mengetahui tentang bagaimana pembelajaran akan dilakukan. 

Menurut Dewi Salma Prawiladilaga (2007: 47) walaupun model ASSURE 

berorientasi pada KBM tetapi model ini tidak menyebutkan strategi pembelajaran 

secara eksplisit. Strategi pembelajaran pada model ini dikembangkan melalui select 

methods, media, utilize materials, dan learner participation. 

Ada enam langkah untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

desain pembelajaran model ASSURE. Langkah-langkah tersebut yaitu a) analyze 

learner, b) state objectives, c) select methods and media, d). utilize materials, e) 

requires learner participation, also f) evaluate and revise. Namun peneliti ingin 

membagi langkah pada butir ketiga yaitu select methods and media menjadi dua 

bagian. Peneliti pun mengkaji butir ketiga tadi menjadi select methods and select 

media yang masing-masing pemilihan metode, media, dan penggunaan materi/bahan 

ajar memiliki kajian sendiri. 

a.      Analyze Learner (Menganalisis Pembelajar) 
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Pembelajar adalah pihak yang menjadi fokus suatu pembelajaran (Dewi Salma 

Prawiladilaga, 2007: 37). Informasi yang paling diperlukan untuk diketahui dalam 

pembelajaran yaitu sifat/watak siswa. Guru harus mengetahui sifat/watak yang baik 

dan kurang baik yang dimiliki oleh para siswa. 

Sumiati dan Asra (2009: 4) berpendapat bahwa pada awal pembelajaran itu guru lebih 

aktif karena banyak yang harus dilakukan. Namun pada proses pembelajaran 

selanjutnya, guru menjadi semakin pasif. Pada bagian tengah dan akhir pembelajaran, 

siswa lebih aktif karena merekalah yang lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

Benny Agus Pribadi (2009: 113) mengemukakan bahwa langkah awal yang perlu 

dilakukan dalam menerapkan model ASSURE adalah mengidentifikasistudent’s 

characteristic yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Setiap siswa pasti 

memiliki sifat/watak yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu proses 

pembelajaran. Hal ini menjadi tugas seorang guru untuk menganalisis siswa dalam 

sebuah pembelajaran. 

Nasution (2005: 33) menyatakan bahwa setiap guru yang menghadapi kelas baru, 

lebih dulu menerima jika para siswa yang berada dalam kelas itu tidak sama 

pandainya. Dalam setiap pembelajaran, siswa merupakan faktor terpenting. Siswa 

yang lebih pintar dapat digunakan sebagai pembantu guru dalam proses 

pembelajaran. 

b.      State Objectives (Menyatakan Maksud Tujuan) 

Toto Ruhimat, et al. (2011: 148) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran merupakan 

suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Keberhasilan yang 

diperoleh siswa tentu saja tergantung dari tujuan awal pembelajaran yang disusun 

oleh guru. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan penjabaran kompetensi yang 

akan dikuasai oleh pembelajar jika mereka telah selesai dan berhasil menguasai 

materi ajar tertentu (Dewi Salma Prawiladilaga, 2007: 37). Dalam merumuskan 
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tujuannya, seorang guru terlebih dulu harus mengenali kemampuan yang dimiliki 

para siswa. 

Sumiati dan Asra (2009: 10) berpendapat bahwa tujuan pembelajaran pada dasarnya 

merupakan harapan, yaitu tentang apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil 

belajar. Dalam sistem pembelajaran, tujuan adalah sasaran yang dituju. Suatu sasaran 

harus jelas menggambarkan sesuatu keadaan. Jadi, tujuan pembelajaran harus dapat 

member gambaran secara jelas tentang bentuk perilaku yang diharapkan. 

Nasution (2005: 177) menyatakan bahwa hendaknya tujuan pembelajaran harus 

dirumuskan dalam bentuk kemampuan yakni hal-hal yang dilakukannya dan yang 

tidak dapa dilakukannya sebelum siswa belajar. Seorang guru harus memahami 

kemampuan para siswanya dulu sebelum menyusun tujuan pembelajaran. 

c.       Select Methods (Memilih Metode-metode) 

Endah Ariani Madusari, Teuku Alamsyah, dan Evi Dihanti. (2009: 2) menyatakan 

bahwa Metode merupakan jabaran dari pendekatan dan satu pendekatan dapat 

dijabarkan ke dalam berbagai metode. Dalam suatu pembelajaran, guru harus mampu 

menggunakan pendekatan yang sesuai dengan apa yang dipelajari oleh para siswa. 

Pendekatan yang dilakukan bapak dan ibu guru tersebut dapat diwujudkan dengan 

memilih metode pembelajaran yang akan dipakai. 

Sumiati dan Asra (2009: 92) berpendapat bahwa metode pembelajaran menekankan 

pada proses belajar siswa secara aktif dalam upaya memperoleh kemampuan hasil 

belajar. Metode pembelajaran yang digunakan pada dasarnya berfungsi sebagai 

bimbingan agar siswa belajar. Metode pembelajaran memungkinkan setiap siswa 

supaya dapat belajar sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. 

Toto Ruhimat, et al. (2011: 153) menyatakan bahwa metode dan teknik di dalam 

proses belajar mengajar bergantung pada tingkah laku yang terkandung di dalam 

rumusan tersebut. Metode dan teknik yang digunakan untuk tujuan menyangkut 
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pengetahuan akan berbeda dengan metode dan teknik yang digunakan untuk tujuan 

yang menyangkut ketrampilan atau sikap. 

Endah Ariani Madusari, Teuku Alamsyah, dan Evi Dihanti. (2009: 10) 

mengemukakan bahwa terdapat 10 metode pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Sepuluh metode pembelajaran tersebut adalah 

1)      Metode Audiolingual 

Dalam audiolingual yang berdasarkan pendekatan struktural ini, bahasa yang 

diajarkan dicurahkan pada lafal kata, dan pelatihan pola-pola kalimat berkali-kali 

secara intensif. Guru meminta siswa untuk mengulang-ulang sampai tidak ada 

kesalahan. 

2)      Metode Komunikatif 

Contoh dari metode komunikatif ini yaitu  menyampaikan pesan kepada orang lain 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan itu dapat dipecah menjadi (a) 

memahami pesan, (b) mengajukan pertanyaan untuk menghilangkan keraguan, (c) 

mengajukan pertanyaan untuk memperoleh lebih banyak informasi, (d) membuat 

catatan, (e) menyusun catatan secara logis, dan (f) menyampaikan pesan secara lisan. 

Dengan begitu, untuk materi bahasan penyampaian pesan saja, aktivitas komunikasi 

dapat terbangun secara menarik, mendalam, dan membuat siswa lebih intensif. 

3)      Metode Produktif 

Dengan menggunakan metode produktif ini diharapkan siswa dapat menuangkan 

gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke dalam keterampilan berbicara dan 

menulis secara runtun. Siswa diharapkan akan terbiasa dengan temannya dan para 

guru. 

4)      Metode Langsung 

Tujuan metode langsung adalah penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat 

berkomunikasi secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. 
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Siswa diberi latihan-latihan untuk mengasosiasikan kalimat dengan artinya melalui 

demonstrasi, peragaan, gerakan, serta mimik secara langsung. 

5)      Metode Partisipatori 

Dalam metode partisipatori siswa aktif, dinamis, dan berlaku sebagai subjek. Namun, 

bukan berarti guru harus pasif, tetapi guru juga aktif dalam memfasilitasi belajar 

siswa dengan suara, gambar, tulisan dinding, dan sebagainya. Guru berperan sebagai 

pemandu yang penuh dengan motivasi, pandai berperan sebagai moderator dan 

kreatif. 

6)      Metode Membaca 

Metode membaca bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan memahami teks 

bacaan yang diperlukan dalam belajar siswa. Contoh dari metode ini yaitu pemberian 

tugas seperti mengarang (isinya relevan dengan bacaan) atau membuat denah, skema, 

diagram, ikhtisar, rangkuman, dan sebagainya yang berkaitan dengan isi bacaan. 

7)      Metode Tematik 

Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke 

dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema tidak disajikan secara 

abstrak tetapi diberikan secara konkret. Semua siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan logika yang dipunyainya. Konsep-konsep dasar tidak terlepas. 

Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, 

penggunaan, dan pemahaman. 

8)      Metode Kuantum 

Quantum Learning (QL) atau pembelajaran quantum lebih mengutamakan kecepatan 

belajar dengan cara partisipatori peserta didik dalam melihat potensi diri dalam 

kondisi penguasaan diri. Gaya belajar mengacu pada otak kanan dan otak kiri menjadi 

ciri khas QL. Segala sesuatu dapat berarti setiap kata, pikiran, tindakan, dan asosiasi, 

serta sejauh mana guru mengubah lingkungan, presentasi, dan rancangan pengajaran 
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maka sejauh itulah proses belajar berlangsung. Hubungan dinamis dalam lingkungan 

kelas merupakan landasan dan kerangka untuk belajar. Dengan begitu, pembelajar 

dapat mememori, membaca, menulis, dan membuat peta pikiran dengan cepat. 

9)      Metode Diskusi 

Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Terjadi secara 

langsung dan bersifat student centered (berpusat pada siswa). Dikatakan 

pembelajaran langsung karena guru menentukan tujuan yang harus dicapai melalui 

diskusi, mengontrol aktivitas siswa serta menentukan fokus dan keberhasilan 

pembelajaran. Dikatakan berpusat kepada siswa karena sebagian 

besar input pembelajaran berasal dari siswa, mereka secara aktif dan meningkatkan 

belajar, serta mereka dapat menemukan hasil diskusi mereka. 

10)  Metode Kerja Kelompok Kecil (Small-Group Work) 

Metode ini dapat dilakukan untuk mengajarkan materi-materi khusus. Kerja 

kelompok kecil merupakan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa 

dituntut untuk memperoleh pengetahunan sendiri melalui bekerja secara bersama-

sama. Tugas guru hanyalah memonitor apa yang dikerjakan siswa. 

d.      Select Media (Memilih Media) 

Elita Burhanuddin, Hari Wibowo, dan Irmawati (2009: 3) mengemukakan bahwa 

media adalah sumber belajar dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun 

peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan. Guru harus mampu memilih media untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa dalam pembelajaran. Penggunaan suatu benda sebagai media merupakan suatu 

cara yang ditempuh seorang guru untuk memberikan pengetahuan pembelajaran 

kepada siswanya. 

 Sumiati dan Asra (2009: 160) berpendapat bahwa media pembelajaran diartikan 

sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang 
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pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses 

belajar. Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tidak hanya sekedar 

menggunakan kata-kata. 

Toto Ruhimat, et al. (2011: 162) menyatakan bahwa media visual adalah media yang 

paling sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau 

materi pembelajaran. Media ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera 

penglihatan. Dengan melihat, para siswa diharapkan tertarik oleh proses pembelajaran 

yang dilakukan guru. 

Elita Burhanuddin, Hari Wibowo, dan Irmawati (2009: 17) berpendapat bahwa dalam 

usaha menggunakan media dalam proses pembelajaran, perlu bagi pendidik untuk 

memperhatikan pedoman umum dalam penggunaan media sebagai berikut: 

1) Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, pemanfaatan kombinasi dua atau lebih media 

akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

2) Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Dengan demikian, pemanfaatan media harus menjadi bagian integral 

dari penyajian pelajaran. 

3) Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan 

karakteristik materi pelajaran yang disajikan. 

4) Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

5) Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti melihat lagi 

media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan 

di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai dan sebelum peserta masuk. Dengan 
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cara ini pemanfaatan media diharapkan tidak akan mengganggu kelancaran 

proses pembelajaran dan mengurangi waktu. 

6) Pembelajaran perlu disiapkan sebelum media digunakan agar mereka dapat 

mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama penyajian dengan 

media berlangsung. 

7) Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi 

aktif peserta. 

e.       Utilize Materials (Menggunakan Materi-materi) 

Gayle Mindes (2006: 105) berpendapat bahwa The classroom may contain materials 

passed from one group of children to another, for example, our book on the trip to the 

fire station. This book then becomes a part of the cultural history of children and a 

resource for the class. Menurut Gayle Mindes, buku bisa menjadi salah satu 

materi/bahan ajar yang dapat digunakan pada proses pembelajaran. 

Sumiati dan Asra (2009: 92) berpendapat bahwa untuk melaksanakan proses 

pembelajaran suatu materi pembelajaran maka perlu dipikirkan kesesuaian metode 

pembelajaran dengan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, kemampuan guru, kondisi siswa, sumber atau 

fasilitas, situasi kondisi, dan waktu. 

Toto Ruhimat, et al. (2011: 152) menyatakan bahwa bahan atau materi pembelajaran 

pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang 

studi dengan topik/sub topik dan rinciannya. Bahan atau materi pembelajaran yang 

digunakan guru dalam mengajar sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa. 

Bahan atau materi pembelajaran yang berlebihan dalam penggunaannya akan 

membebani pikiran siswa. Bahan atau materi pembelajaran yang kaji dalam penelitian 

ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia. 
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Elita Burhanuddin, Hari Wibowo, dan Irmawati (2009: 25) berpendapat bahwa 

Pembelajaran keempat aspek berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis bisa dilakukan dengan menggunakan media audio visual, komputer, dan 

mengakses internet. Berikut ini akan dijabarkan pengembangan media itu berdasarkan 

empat aspek tersebut: 

1).  Media pembelajaran dikaitkan dengan aspek menyimak. 

Dalam pelajaran menyimak media yang digunakan yaitu: guru, siswa, radio, dan tape 

recorder. Contoh: 

a) Guru membacakan satu cerita dari sebuah wacana, 

b) Siswa mendengarkan dan dapat menceritakan kembali cerita tersebut dengan 

bahasanya sendiri. 

c) Siswa menceritakan pengalamannya saat liburan yang lain mendengarkan. 

d) Siswa diberi tugas mendengarkan berita dan drama dari radio. 

e) Dengan tape recorder guru dapat memperdengarkan rekaman puisi, drama, 

pidato, dan lain-lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

2). Dalam pembelajaran berbicara, media yang dapat digunakan yaitu: kartu kata, 

gambar. 

a) Kartu kata, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi kata-kata ungkapan 

kemudian siswa disuruh membuat kalimat menggunakan kata ungkapan yang 

diperoleh dari kartu yang diambil. 

b) Siswa dapat menceritakan isi gambar yang dipasang di depan kelas secara 

sistematis sehingga menjadi satu cerita yang utuh. 

3).  Dalam pembelajaran membaca, media yang dapat digunakan yaitu 

  wacana. 

Sebuah wacana dipotong menjadi penggalan-penggalan yang kemudian paragrafnya 

diacak. Setelah itu siswa disuruh menyusun kembali menjadi wacana utuh yang 
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kemudian siswa membaca wacana tersebut sesuai dengan butir pembelajaran yang 

diajarkan. 

 

4). Dalam pembelajaran menulis media yang dapat digunakan yaitu:gambar, benda,  

      kartu. 

a) Gambar, guru memperlihatkan gambar seri, siswa ditugasimenceritakan 

rangkaian gambar tersebut secara tertulis. 

b) Benda, sebuah benda nyata yang ada di dalam kelas dapatdijadikan bahan oleh 

siswa untuk menulis sebuah cerita. 

c) Kartu, yang bisa berisi gambar atau simbol-simbol dapat diberikan pada siswa 

dan siswa dapat menjelaskannya secara tertulis. 

f)       Requires Learner Participation (Menghendaki Partisipasi Pembelajar) 

Farida Rahim (2008: 28) mengatakan bahwa guru yang kurang memperhatikan 

keterlibatan siswa atau partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar akan 

mengurangi motivasi membaca siswa. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa 

tersebut hendaknya guru mengawasi dan memonitor para siswa dalam proses 

pembelajaran di ruang kelas. 

Sumiati dan Asra (2009: 40) berpendapat bahwa siswa harus aktif dalam melakukan 

sesuatu pada proses pembelajaran. Siswa harus terlibat secara emosional dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat menyesuaikan 

diri secara lebih baik dengan berbagai kemajuan dan lingkungan yang lebih luas. 

Benny Agus Pribadi (2009: 115) mengemukakan bahwa proses pembelajaran 

memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang 

sedang dipelajari. Pemberian latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas 

mental siswa dengan materi/bahan ajar apa yang akan dipelajari. 
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Toto Ruhimat, et al. (2011: 152) menyatakan bahwa diskusi merupakan proses tukar 

pendapat di antara para partisipan. Dengan metode diskusi, para siswa diharapakan 

belajar lebih aktif untuk menemukan rumusan hasil diskusi secara masing-masing. 

Banyak keuntungan yang dapat diraih oleh siswa dari aktivitas belajar melalui 

diskusi. 

Sumiati dan Asra (2009: 125) berpendapat bahwa penguatan (reinforcement) adalah 

bentuk respon guru dengan menggunakan berbagai bentuk perilaku terhadap perilaku 

yang ditunjukkan siswa. Jika guru mengajukan pertanyaan kemudian siswa 

menjawabnya maka guru hendaknya memberikan reaksi. Ada dua jenis penguatan 

yaitu penguatan verbal dan penguatan non verbal. Penguatan verbal dapat berbentuk 

kalimat, kata-kata pujian, penghargaan dan sebagainya. Penguatan non verbal dapat 

berbentuk dengan gerakan isyarat tubuh, sentuhan tubuh, pemberian hadiah, dan 

sebagainya. 

g)      Evaluate and Revise (Mengevaluasi dan Merevisi) 

Wayne E.Ross (2006: 200) berpendapat bahwaassessment in schools is most often 

conceived as a means to identify what students knows and can do, that is, it is 

assessment of learning. Maksud Wayne E.Ross yaitu penilaian di sekolah adalah 

paling sering terbayangkan seperti sebuah makna untuk mengidentifikasi apa 

diketahui murid dan dapat dilakukan, yaitu, ini adalah penilaian dari pembelajaran. 

Menurut Wayne E.Ross, penilaian proses pembelajaran itu digunakan untuk 

mengetahui tentang suatu hal yang dikerjakan siswa dalam menghadapi 

pembelajaran. Hasil dari penilaian menjadi target dari evaluasi yang akan dicapai. 

Sumiati dan Asra (2009: 200) berpendapat bahwa fungsi evaluasi adalah untuk 

mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan sudah tercapai. Evaluasi merupakan 

salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Evaluasi akan memberikan 
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informasi tingkat pencapaian belajar siswa. Informasi tentang kesulitan belajar akan 

diperoleh dari hasil analisis evaluasi. 

Endang Kurniawan dan Endah Mutaqimah (2009: 64) menyatakan bahwa Penilaian 

dan pengukuran adalah bagian dari evaluasi. Dalam melakukan evaluasi di dalamnya 

ada kegiatan untuk menentukan nilai suatu program, sehingga ada unsur keputusan 

tentang nilai suatu program (value judgement). Dalam melakukan keputusan, 

diperlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian selama dan setelah 

kegiatan belajar mengajar. 

Benny Agus Pribadi (2009: 116) mengemukakan bahwa proses evaluasi terhadap 

semua komponen pembelajaran perlu dilakukan agar dapat memperoleh gambaran 

yang lengkap tentang kualitas sebuah program pembelajaran. Revisi merupakan 

langkah yang harus dikembangkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan 

yang ada dalam proses pembelajaran. 

 

2.6 Down Syndrome 

2.6.1 Definisi  Down Syndrome 

Down Syndrome (Down Sindrom) adalah suatu kondisi keterbelakangan 

perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas 

perkembangan kromosom. Kromosom adalah merupakan serat-serat khusus yang 

terdapat didalam setiap sel didalam badan manusia dimana terdapat bahan-bahan  

genetik  yang menentukan sifat-sifat  seseorang. Kromosom yang  abnormal ini 

terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat 

terjadi pembelahan. Kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 dapat  dikenali 

dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. 
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Selain faktr diatas,  Down  syndrome juga disebabkan  oleh  hasil  penyimpangan  

kromosom  pada saat terjadinya  konsepsi. Ciri utama  yang dapat dikenali   adalah 

dari  segi  struktur muka,  ketidakmampuan  fisik, dan  juga waktu  hidup yang  

singkat. Sebagai  perbandingan,  bayi  normal  dilahirkan  dengan  jumlah  46 

kromosom  (23  pasang)  yaitu  hanya  sepasang  kromosom  21  (2  kromosom  21). 

Sedangkan  bayi  dengan  gejala Down  syndrome memiliki   kelebihan kromosom 

21,  dimana terdapat 3 kromosom 21 yang menjadikan  jumlah kesemua kromosom  

ialah 47  kromosom.  

Kelainan  yang  berdampak  pada  keterbelakangan  pertumbuhan  fisik  dan mental  

ini  pertama  kali  dikenal  pada  tahun  1866  oleh  Dr. John  Longdon  Down. Karena 

ciri-ciri yang tampak aneh seperti  tinggi badan yang  relatif pendek, kepala mengecil, 

hidung yang datar menyerupai orang Mongoloid maka sering  juga dikenal dengan 

mongolisme. Pada tahun 1970an para ahli dari Amerika dan Eropa merevisi nama 

dari kelainan yang terjadi pada anak tersebut dengan merujuk penemu pertama kali  

Syndrome  ini dengan  istilah  Syndrome Down dan hingga  kini penyakit  ini dikenal 

dengan istilah yang sama. 

Menurut  penelitian,  Down  Syndrome menimpa  satu  di  antara  700  kelahiran 

hidup atau 1 diantara 800-1000 kelahiran bayi. Diperkirakan saat  ini  terdapat empat 

juta  penderita  Down  Syndrome  di  seluruh  dunia,  dan  300  ribu  kasusnya  terjadi  

di Indonesia. Analisis baru menunjukkan bahwa dewasa ini lebih banyak bayi 

dilahirkan dengan Down Syndrome  dibanding 15  tahun  lalu.  Kelainan  mayor  yang  

sering berhubungan adalah kelainan  jantung 30-40%.  atresia gastrointestinal,  

leukimia dan penyakit tiroid. IQ berkisar 25-50. Pada  wanita yang hamil diatas usia 

35 tahun  resikonya meningkat  dengan  cepat  menjadi  1 kasus  diantara  250  
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kelahiran  bayi.  Kemudian diatas  40  tahun semakin meningkat yaitu 1 kasus 

diantara 69 kelahiran bayi. 

2.6.2 Faktor Resiko dan Penyebab Down Syndrome 

Penyebab yang spesifik belum diketahui, tapi kehamilan oleh ibu yang berusia diatas  

35  tahun  beresiko  tinggi memiliki  anak  dengan  Down Syndrome. Karena  

diperkirakan terdapat  perubahan  hormonal  yang  dapat  menyebabkan  “non-

disjunction”  yaitu dimana  semasa  proses  pembagian  sel  secara mitosis pemisahan 

kromosom 21 tidak berjalan dengan sempurna. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor 

usia. Angka kejadian yang lebih rendah yaitu  5% penyandang Down  syndrom  

disebabkan  oleh mekanisme  yang  dinamakan  “Translocation“.  Keadaan  ini  

biasanya  terjadi karena pemindahan  bahan  genetik  dari  kromosom  14  kepada  

kromosom  21.  Bilangan kromosomnya  normal  yaitu  23  pasang  atau  jumlah  

kesemuanya  46  kromosom. Mekanisme  ini  biasanya  terjadi pada  ibu-ibu  di  

peringkat  umur  yang  lebih muda. Sebagian  kecil  Down  syndrom  disebabkan  

oleh  mekanisma  yang dinamakan “mosaic”. 

Angka kejadian Down Syndrome dikaitkan dengan usia ibu saat kehamilan : 

15-29 tahun – 1 kasus dalam 1500 kelahiran hidup 

30-34 tahun – 1 kasus dalam 800 kelahiran hidup 

35-39 tahun – 1 kasus dalam 270 kelahiran hidup 

40-44 tahun – 1 kasus dalam100 kelahiran hidup 

Lebih 45 tahun – 1 kasus dalam 50 kelahiran hidup 

2.6.3 Karakteristik Down Syndrome 
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Gejala yang muncul akibat Down Syndrome dapat bervariasi mulai dari yang tidak 

tampak sama sekali, tampak minimal sampai muncul tanda yang khas : 

Penderita  dengan  tanda  khas  sangat mudah  dikenali  dengan  adanya  penampilan 

fisik  yang  menonjol  berupa  bentuk  kepala  yang  relatif  lebih kecil  dari  normal 

(microchephaly) dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. 

Sifat pada kepala, muka dan leher  : penderita Down Syndrome mempunyai paras 

muka yang hampir sama seperti muka orang Mongol. 

Pada bagian wajah biasanya tampak sela hidung yang datar. Pangkal hidungnya 

pendek. Jarak diantara 2 mata jauh dan kulit menebal  di  sudut dalam. Ukuran 

mulutnya kecil  sedangkan  ukuran  lidahnya  besar,  menyebabkan  lidah  selalu 

terjulur. Mulut  yang mengecil  dan  lidah  yang menonjol  keluar  

(macroglossia).Pertumbuhan  gigi  lambat  dan  tidak  teratur.  Bentuk telinga  lebih  

rendah dan lehernya agak pendek. 

Seringkali  mata  menjadi  sipit  dengan  sudut  bagian  tengah  membentuk  lipatan 

(epicanthal  folds) (80%), white Brushfield spots di sekililing  lingkaran di sekitar iris 

mata  (60%), medial epicanthal  folds, keratoconus,  strabismus, katarak  (2%),dan  

retinal  detachment.  Gangguan  penglihatan  karena  adanya  perubahan  pada lensa 

dan kornea. 

Manifestasi  mulut  :  gangguan  mengunyah,  menelan,  dan  bicara. scrotal  

tongue,rahang  atas  kecil  (hypoplasia  maxilla),  keterlambatan  pertumbuhan gigi, 

hypodontia, juvenile periodontitis, dan kadang timbul bibir sumbingHypogenitalism  

(penis,  scrotum,  dan  testis  kecil),  hypospadia,  cryptorchism,dan keterlambatan 

perkembangan pubertas. 
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Manifestasi kulit : kulit lembut, kering dan tipis, Xerosis (70%), atopic dermatitis 

(50%),  palmoplantar  hyperkeratosis  (40-75%),  dan  seborrheic  dermatitis  

(31%),Premature  wrinkling  of  the  skin,  cutis  marmorata,  and  acrocyanosis,  

Bacteria infections,  fungal  infections  (tinea),  and  ectoparasitism  (scabies),  

Elastosis perforans  serpiginosa,  Syringomas, Alopecia  areata  (6-8.9%), Vitiligo, 

Angular cheilitis. 

Tanda klinis pada bagian tubuh lainnya berupa tangan yang pendek termasuk ruas 

jari-jarinya  serta  jarak  antara  jari  pertama  dan  kedua  baik  pada  tangan maupun 

kaki melebar. 

Sementara itu lapisan kulit biasanya tampak keriput (dermatoglyphics). 

Kelainan kromosom ini juga bisa menyebabkan gangguan atau bahkan kerusakan 

pada sistim organ yang lain. Pada bayi baru lahir kelainan dapat berupa congenital 

heart  disease.  Kelainan  ini  yang  biasanya  berakibat  fatal  karena  bayi  dapat 

meninggal dengan cepat. Masalah jantung yang paling sering terjadi adalah jantung 

berlubang  seperti  Ventricular  Septal Defect  (VSD)  yaitu  jantung  berlubang 

diantara  bilik  jantung  kiri  dan  kanan  atau  Atrial  Septal  Defect  (ASD)  yaitu 

jantung  berlubang  diantara  atria  kiri  dan  kanan. Masalah  lain  adalah  termasuk 

saluran  ateriosis  yang  permanen  (Patent  Ductus  Ateriosis  /  PDA). Bagi  anak-

anak Down syndrom bisa mengalami masalah jantung berlubang jenis kebiruan 

(cynotic spell) dan susah bernafas. 

Pada  sistem  pencernaan  dapat  ditemui  kelainan  berupa  sumbatan  pada  

esophagus (esophageal atresia) atau duodenum (duodenal atresia). 

Saluran esofagus yang tidak terbuka (atresia) ataupun tidak adanya saluran sama 

sekali dibagian tertentu esofagus. Hal ini dapat diamati pada bayi berusia 1 – 2 hari 
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dimana  bayi  mengalami  masalah  menelan  air  liurnya.  Saluran  usus  kecil 

duodenum  yang  tidak  terbuka  penyempitan  yang  dinamakan  “Hirshprung 

Disease”.  Keadaan  ini  disebabkan  sistem  saraf  yang  tidak  normal  di  bagian 

rektum. Biasanya bayi akan mengalami masalah pada hari kedua dan seterusnya 

selepas  kelahiran  di mana  perut membuncit  dan  susah  untuk  buang air  besar. 

Apabila anak sudah  mengalami  sumbatan  pada  organ-organ  tersebut  biasanya  

akan  diikuti muntah-muntah.   

Karakteristik pada  tangan dan  lengan  : Tampilan fisik yang  jelas pada  tangan 

adalah mereka mempunyai  jari-jari  yang  pendek  dan  jari  kelingking  

membengkok  ke  dalam. Tapak  tangan  mereka  biasanya  hanya  terdapat  satu  

garisan  urat  yang dinamakan “simian crease”. 

Tampilan kaki  : Kaki agak pendek dan  jarak di antara  ibu  jari kaki dan  jari kaki 

kedua agak jauh terpisah dan tapak kaki. 

Tampilan  klinis  otot  : mempunyai  otot  yang lemah menyebabkan  mereka 

memiliki masalah dalam  perkembangan motorik kasar.  

Anak dengan Down syndrom mungkin mengalami masalah Hipotiroidism yaitu 

kurang hormone tiroid. Terdapat 10 % anak-anak dengan Down Syndrome mengalami 

masalah ini. 

Pengidap Down syndrom mempunyai ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bagian 

leher yang menyebabkan penyakit  lumpuh (atlantoaxial  instability) dimana hal ini 

menimpa 10 % anak-anak Down syndrom. 

Sebagian kecil mereka mempunyai risiko untuk mengalami kanker sel darah putih 

yaitu leukimia. 
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Pada otak penderita  Syndrome Down, ditemukan peningkatan  rasio APP  (amyloid 

precursor protein) seperti pada penderita Alzheimer. 

Penyandang Down  syndrom  secara  keseluruhannya mengalami masalah belajar; 

mengalami keterbelakangan perkembangan dan kelemahan kognitif. Pada tahap 

pertumbuhan mereka mengalami keterlambatan  dalam  semua  aspek  perkembangan  

yaitu  terlambat  berjalan, terlambat perkembangan motorik halus  dan  terlambat 

berbicara. Perkembangan motor kasar mereka  juga terlambat yang disebabkan oleh 

lemahnya otot-otot, walaupun mereka akhirnya berhasil melakukan hampir  semua 

motorik kasar. Pada perkembangan sosial biasanya mereka   mempunyai sifat 

periang.Gangguan tiroid. Gangguan pendengaran akibat infeksi telinga berulang dan 

otitis serosa. 

Usia  30  tahun  menderita  demensia  (hilang  ingatan,  penurunan  kecerdasan  dan 

perubahan kepribadian)Penderita  Down Syndrome  sering  mengalami  gangguan  

pada  beberapa  organ  tubuh  seperti hidung, kulit dan saluran cerna yang berkaitan 

dengan alergi. Penanganan alergi pada penderita Down Syndrome dapat 

mengoptimalkan gangguan yang sudah ada s44 %  Down Syndrome  hidup  sampai  

60  tahun  dan  hanya  14 %  hidup  sampai  68 tahun. Tingginya angka kejadian 

penyakit jantung bawaan pada penderita ini yang mengakibatkan  80  %  kematian.  

Mereka juga mengalami peningkatan  resiko  terkena  leukimia  pada Down 

Syndrome  15  kali  dari  populasi normal.  Disusul dengan penyakit  Alzheimer  yang 

lebih dini akan menursunkan harapan hidup setelah umur 44 tahun. 

Menurut  catatan Indonesia  Center  for  Biodiversity  dan  Biotechnology (ICBB), 

Bogor,  di  Indonesia  terdapat  lebih  dari  300  ribu  anak  pengidap Down 

Syndrome.  Sedangkan  angka  kejadian  penderita Down  Syndrome di  seluruh  

dunia diperkirakan mencapai 8 juta jiwa. Angka kejadian kelainan Down  Syndrome 
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mencapai 1 dalam 1000 kelahiran.Di Amerika Serikat,  setiap  tahun  lahir 3000  

sampai 5000 anak dengan kelainan  ini. Sedangkan  di  Indonesia  prevalensinya  

lebih  dari  300  ribu  jiwa  (Sobrie,  2008). 

Dalam  beberapa  kasus,  terlihat  bahwa  umur  wanita  terbukti berpengaruh  besar 

terhadap munculnya Down  Syndrome pada  bayi  yang  dilahirkannya.  

Kemungkinan wanita  berumur  30  tahun melahirkan  bayi  dengan Down  Syndrome 

adalah  1:1000. Sedangkan  jika usia  melahirkan  adalah 35  tahun,  kemungkinannya  

adalah 1:400. Hal ini menunjukkan angka kemungkinan munculnya Down Syndrome 

berbanding lurus dengan  usia ibu saat melahirkan.Pencegahan  dapat  dilakukan  

dengan  melakukan  pemeriksaan  kromosom melalui amniocentesis bagi  para  ibu  

hamil  terutama  pada  bulan-bulan  awal kehamilan.  Terlebih  lagi  ibu  hamil  yang  

pernah  mempunyai  anak  dengan Down Syndrome, atau  mereka  yang  hamil  di  

atas  usia  40  tahun  harus  dengan  hati-hati memantau  perkembangan  janinnya  

karena mereka memiliki  risiko melahirkan  anak dengan Down Syndrome lebih 

tinggi. Down Syndrome tidak bisa dicegah, karena Down Syndrome merupakan  

kelainan  yang  disebabkan  oleh  kelainan  jumlah  kromosom. 

Ada beberapa pemeriksaan yang dapat mendeteksi adanya  kelainan  pada  kromosom 

sehingga dapat membantu menegakkan diagnosa ini, antara lain: 

a. Pemeriksaan fisik penderita 

b. Pemeriksaan kromosom 

c. Ultrasonography 

d. Electrocardiography (ECG) 

e. Pemeriksaan darah (Percutaneus Umbilical Blood Sampling) 
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Pada  tahap  perkembangannya,  penderita Down  Syndrome dapat  mengalami 

kemunduran  dari  sistem  penglihatan,  pendengaran,  maupun  kemampuan  fisiknya, 

mengingat otot-ototnya yang lemah. Dengan demikian, penderita harus mendapatkan 

dukungan  dari  orang-orang  di  sekitarnya maupun memberi  informasi  yang  

cukup, serta  kemudahan  dalam  menggunakan  sarana  yang  sesuai,  berkaitan  

dengan kemunduran perkembangan baik fisik maupun mentalnya. 

2.6.4 Kualitas Hidup Penderita Down Syndrome 

Penderita Down  Syndrome pada  umumnya  mengalami  keterbelakangan 

perkembangan fisik dan mental, seperti gangguan dalam koordinasi sensori-motorik, 

gangguan  dalam  kognitif,  dan  sebagainya  yang  seringkali  menyebabkan  mereka 

kurang  diterima  secara  sosial,  karena  perilakunya  yang  tidak  terkoordinasi  

dengan baik. Usia  rata-rata  pada  saat  kematian  adalah  49  tahun, namun  banyak  

yang mencapai  50  hingga  60  tahun. Tanpa  adanya  cacat  jantung,  sekitar  90%  

dari  anak-anak  dengan Down  Syndrome hidup  menjadi  remaja  pada  anak  

seumuran  mereka. 

Penderita Down  Syndrome mengalami  perubahan  fisik  lebih  cepat,  terutama  

dalam mengalami  penuaan. Gejala  seperti  demensia, alzheimer,  kehilangan  daya  

ingat, penurunan  intelektual,  dan  perubahan  kepribadian,  dapat terjadi pada usia 

dini. Penyakit jantung dan  leukemia sering menjadi penyebab kematian  anak  

dengan Down  Syndrome. Namun,  hal  ini  dapat  diminimalisir  dengan 

menggunakan  terapi-terapi  bagi  penderita Down  Syndrome,  sehingga  mereka  

juga dapat  berkembang  dan  menjalani  hidup  secara  lebih  optimal.  Pada 

umumnya, penderita Down Syndrome selalu tampak gembira, mereka tidak sadar 

akan cacat yang dideritanya. 
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Harapan hidup  untuk  orang  dengan Down  Syndrome hanya  sekitar  9  tahun. 

Dengan  perawatan  medis  yang  lebih  baik,  banyak  orang  dengan Down  

Syndrome sekarang hidup dengan baik dalam usia 50 tahunan atau lebih. 

Indikasi penderita Down  Syndrome sangat bervariasi,  tergantung pada  jenis 

komplikasi  (cacat  jantung,  kerentanan  terhadap  infeksi,  pengembangan  leukemia) 

dari  masing-masing  bayi dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Namun saat ini 

penanganan  untuk  bayi  yang  baru  lahir  dengan Down Syndrome lebih baik 

daripada  sebelumnya. Pengobatan medis yang  semakin modern,  dengan 

menggunakan  antibiotik  untuk mengobati  infeksi  dan  pembedahan untuk 

mengobati  cacat  jantung  dan duodenum  atresia,  harapan  hidup mereka  telah 

meningkat pesat. Dukungan keluarga dan masyarakat  memberi ruang bagi penderita 

Down Syndrome untuk memiliki  hubungan  yang  berarti,  serta  dengan  adanya  

program-program pendidikan, dapat membantu penderita Down Syndrome untuk 

lebih survive, sehingga mereka pun dapat bekerja. 

 

2.7 Teknik Pembelajaran Membaca Permulaan 

2.7.1 Teknik Kupas Rangkai Suku Kata. 

Teknik belajar membaca pemula lainnya adalah teknik Kupas Rangkai Suku Kata, 

Menurut Sabarti Akhadiah (1993 : 32) ”Teknik ini dimulai dengan pengenalan 

beberapa suku kata. Setelah siswa mampu membacanya, suku- suku kata itu 

dirangkaikan menjadi kata-kata dengan menggunakan tanda penghubung”, misalnya : 

mi mi   ma ma 

ni ni   na na 
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i-ni   ma-ma    ni-na  ma-na 

i-ni  na-ni      mi-na  na-ma 

Dengan teknik kupas rangkai suku kata ini, anak belajar mengenali huruf dengan 

mengupas atau menguraikan suku kata yang diperkenalkan ke dalam unsur-unsur 

hurufnya. Darmiyati Zuchdi dan Budiasih (2001 : 62) menyatakan bahwa teknik 

kupas rangkai suku kata dalam penerapannya menggunakan cara mengurai dan 

merangkaikan. Misalnya: ma ta  ma-ta  pa pa   pa-pa Untuk memperkenalkan huruf 

kepada siswa, suku kata yang sudah dikenal oleh siswa diuraikan menjadi huruf, 

kemudian huruf dirangkaikan lagi menjadi suku kata. Misalnya: nina   ni-na   ni-na   

nina.  Teknik kupas rangkai suku kata dimulai dengan mengajarkan suku-suku kata 

kemudian suku kata digabungkan mnjadi kata dan diuraikan menjadi  huruf sesuai 

dengan sifat suku kata itu. Masing-masing kata ini berbeda- beda ada yang terdiri atas 

satu huruf vokal, satu vokal dan satu konsonan , satu vokal diapit oleh dua konsonan. 

Dalam teknik kupas rangkai suku kata perlu diperhatikan huruf yang akan 

diperkenalkan Sebaiknya dimulai dengan jumlah huruf yang terbatas tetapi 

melahirkan kombinasi yang bermacam-macam. (Mohammad Amin, 1995 : 207-208). 

Sedangkan menurut Sofa (http://massofa.wordpress.com) ”prosedur yang ditempuh 

dalam penggunaan teknik kupas rangkai suku kata hampir sama dengan teknik abjad 

atau bunyi, anak-anak harus menguasai suku kata lebih dulu untuk dapat membaca 

sebuah kata”.  

Dalam penelitian ini prosedur-prosedur tersebut digunakan secara terpadu dan 

berkesinambungan serta disesuaikan dengan kondisi anak Down Syndrome sehingga 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak 

Down Syndrome. Dengan  teknik  ini,  peneliti  ingin  menumbuhkan  potensi  

membaca  dan kemandirian  pada  anak  yang mengalami  Down Syndrome. 
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Diharapkan subjek dapat memahami kata-kata di sekitar lingkungan yang sering 

didengar dan dilihat  setiap  harinya,  berinteraksi  dengan  lingkungan  sekitar  baik  

di  keluarga maupun masyarakat  sekitar  rumah  dan  subjek  diharapkan mandiri 

mengerjakan yang jadi kebutuhannya sendiri seperti makan, minum, mandi, makai 

baju sendiri dan sebagainya.  

Dalam  hal  ini, diharapkan ditemukan teknik belajar membaca bagi anak Down 

Syndrome dan dapat  sebagai  salah  satu acuan bagi dunia pendidikan untuk 

membantu anak yang  terkena Down Syndrome dan anak yang teridentifikasi 

mengalami kebutuhan khusus.  

2.7.2 Teknik Global. 

Teknik global adalah teknik yang melihat segala sesuatu merupakan keseluruhan. 

Teknik ini timbul sebagai akibat adanya pengaruh aliran psikologi gestalt, yang 

berpendapat bahwa suatu kebulatan atau kesatuan akan lebih bermakna daripada 

jumlah bagian-bagiannya. Dalam penerapannya, teknik ini memperkenalkan kepada 

siswa beberapa kalimat untuk dibaca. Sesudah siswa dapat membaca kalimat-kalimat 

itu, salah satu di antaranya dipisahkan untuk dikaji, dengan cara menguraikannya atas 

kata, suku kata dan huruf-huruf. Sesudah siswa dapat membaca huruf-huruf itu, 

kemudian huruf-huruf dirangkaikan lagi sehingga terbentuk suku kata, suku-suku 

menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat lagi. 

2.7.3 Teknik SAS ( Struktural Analitik Sintetik ) 

Teknik SAS  ( Struktural Analitik Sintetik )  Adalah suatu teknik yang memulai 

pengajaran dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh dahulu, lalu kalimat itu 

dianalisis dan dikembalikan pada bentuk semula.   Beberapa kebaikan dari teknik 

SAS ini adalah :  
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Teknik ini sejalan dengan prinsip linguistik (ilmu bahasa) yang memandang satuan 

bahasa terkecil yang bermakna dalam komunikasi adalah kalimat.Teknik ini 

memperhitungkan pengalaman berbahasa anak.Teknik ini sesuai dengan prinsip 

inkuiri (menemukan sendiri), yaitu anak mengenal dan memahami sesuatu 

berdasarkan hasil temuannya sendiri.   

Langkah-langkah pengajaran dari teknik SAS adalah :   

a.  Guru bercerita atau bertanya jawab dengan siswa (disertai gambar)   

b.  Membaca beberapa gambar  

c.  Membaca beberapa kalimat   

d.  Membaca beberapa kalimat dengan gambar   

e.  Menganalisis sebuah kalimat menjadi kata   

f.  Menguraikan kata menjadi suku kata  

g.   Menguraikan suku kata menjadi huruf  

h.  Menggabungkan huruf menjadi suku kata   

i.  Menggabungkan suku kata menjadi kata   

j.  Menggabungkan suku kata menjadi kalimat  

Menuryut (Supriyadi, 1996: 334-335) pengertian teknik SAS adalah suatu  

pendekatan cerita di sertai dengan gambar yang didalamnya terkandung unsur analitik 

sintetik. Teknik SAS menurut (Djuzak,1996:8) adalah suatu pembelajaran membaca 

permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita yakni cara memulai mengajar 

membaca dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau 

siswa dengan siswa. Teknik pelaksanaan pembelajaran teknik SAS yakni 
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keterampilan membaca kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata dan kartu kalimat, 

sementara sebagian siswa mencari huruf, suku kata dan kata, guru dan sebagian siswa 

menempel kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti (Subana). 

Proses operasional teknik SAS mempunyai langkah-lagkah dengan urutan sebagai 

berikut:  Berdasarkan pengertian para ahli diatas penulis menyimpulkan teknik SAS 

adalah suatu teknik pengajaran yang menampilkan struktur, bentuk atau susunan dari 

kalimat, frase atau kata terlebih dahulu kemudian dianalisis menjadi suku kata, huruf 

kemudian disintesis kembali menjadi struktur seperti semula.  

2.7.4 Teknik Abjad dan Teknik Bunyi 

Teknik abjad dan teknik bunyi, menurut Akhadiah merupakan teknik-teknik yang 

sudah sangat tua. Dalam penerapannya, kedua teknik tersebut sering menggunakan 

kata-kata lepas. Beda antara teknik abjad dan teknik bunyi terletak pada pengucapan 

huruf. Pada teknik abjad, huruf diucapkan sebagai abjad (/a/, /be/, /ce/, dan 

seterusnya), sedangkan pada teknik bunyi, huruf diucapkan sesuai dengan bunyinya 

[a], [b], [c], dan seterusnya. 

 

2.7.5 Teknik Glenn Doman 

2.7.5.1 Pengertian Teknik Glenn Doman 

Glenn Doman adalah pendiri the Institute for The Achieviment of Human Potential di 

Philadelphia, puluhan tahun meneliti perkembangan otak anak, khususnya anak yang 

terkena cedera otak. Dia mengatakan bahwa otak anak, bahkan yang sudah dibedah 

Hemisferektomi (dibuang setengah fisik) otaknya pun masih bisa mempunyai 

kemampuan yang sama dengan anak dengan otak utuh terkenal dengan konsep 

pengajaran berdasarkan tingkat perkembangan otak anak yang masih terbatas. Ia juga 
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menyakini bahwa teknik pengajaran konvensional sangat mengeksploitasi gairah anak 

untuk memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan lain. Berdasarkan usia 

anak memang masih memiliki keterbatasan yang tak dapat dipaksakan. Seperti jika 

orang dewasa berkata dengan berbisik, maka anak usia 18 bulan tidak akan memberi 

respons karena pendengaran belum cukup berkembang untuk menangkap bisikan itu 

atau anak tak bisa membaca jelas karena kemampuan visualnya belum sempurna 

untuk melihat huruf kecil. Sebaiknya anak disajikan gambar yang besar dengan warna 

terang. Teknik ini dijalankan dengan menggunakan Flash Card  

Begitu pula praktisi Teknik Glenn Doman, Irene F Mongkar, mengatakan bahwa otak 

anak sejak usia nol tahun, bahkan sejak dalam kandungan di stimulus sehingga sel-sel 

otaknya berkembang dengan cepat. Karena itu, terdapat anak berumur 2,5 tahun 

sudah dapat membaca buku. Perkembangan fisik otak yang sangat pesat terjadi pada 

saat bayi lahir hingga usia 18 bulan. Jika sewaktu lahir otak anak sudah sebesar 24% 

dari otak orang dewasa (sekitar 350 gram), pada usia 18 bulan otak anak berkembang 

dua kali lipatnya. Otak anak terus berkembang dan pada umur enam tahun sudah 

mencapai 90% dari berat otak orang dewasa. Otak anak akan mencapai 

perkembangan 100% pada umur 18 tahun (sekitar 1,4 kilogram). Pada saat kelahiran, 

otak bayi mengandung 100 milyar sel aktif, ahli Neurobiologi dari Universitas 

California Berkeley, Carla Shatz, seperti dikutip majalah Time (Februari 1997) 

menyebutkan, terdapat pula satu triliun sel Glia (perekat) yang membentuk semacam 

sarang untuk melindungi dan memberi makan sel aktif itu. Bahkan, menurut ahli 

psikologi dari Inggris, Tony Buzan, masing-masing sel aktif itu mampu membuat 

20.000 sambungan yang berbeda dengan sel-sel lainnya. Kemampuan otak anak luar 

biasa. Apabila jika orangtua mampu memberi rangsangan maksimal pada otak, 

terutama hingga 18 bulan. Jika tidak dirangsang, otak anak bisa menderita. Para 

peneliti dari Baylor College of Medicine pernah menemukan, otak anak akan 
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mengecil 20% - 30% dari ukuran normal jika anak jarang diajak bermain atau 

disentuh.  

Glenn Doman memberikan panduan napak tilas, yaitu dari Patterning (memanipulasi 

anggota badan dan kepala dalam gerak yang ritmit), merayap, merangkak, Stimulasi 

Reseptif yang merangsang visual, perabaan, dan pendengaran anak, kegiatan 

Ekspresif, Masking (bernafas ke dalam masker oksigen untuk meningkatkan banyak 

oksigen terhirup, yang dipercaya meningkatkan aliran darah di otak), berayun pada 

palang, dan kegiatan gravitasi dan anti gravitasi. Intinya yaitu, pada prinsipnya teknik 

yang diajarkan Glenn Doman adalah menstimulasi otak secara maksimal untuk 

membuat jembatan-jembatan baru menutupi bagian otak yang cedera. Teknik ini 

mendayagunakan bagian otak yang sehat dengan kanal baru di otak sehingga bisa 

membypass bagian otak yang rusak. Ini juga untuk mempererat sambungan Central 

Nervous Sytem dan Peripheral 

Nervous System yang kadang sekrup penghubungnya renggang (Too Lose) atau 

terlalu keras (Too Tight) sehingga kelenturan geraknya berkurang. Dasar teori yang 

digunakan dalam teknik ini adalah teori kelompok Nurture dan Behaviorisme. Sejak 

itu banyak sekali program dibuat, program ini melakukan manipulasi motorik anak 

Down Syndrome dengan cara mereka dilatih dengan beragam gerakan yang 

dipercayai akan merangsang struktur otak.  

Tahun 1961 satu tim ahli dunia yang terdiri atas, dokter, spesialis membaca, ahli 

bedah otak dan psikolog mengadakan penelitian "Bagaimana otak anak-anak 

berkembang?” Hal ini kemudian berkembang menjadi satu informasi yang 

mengejutkan mengenai bagaimana anak-anak belajar, apa yang dipelajari anak-anak, 

dan apa yang bisa dipelajari anak-anak. Hasil penelitian juga mendapatkan dapat 

membaca dengan baik pada tiga tahun atau lebih muda lagi. Jelaslah bahwa ada 
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sesuatu yang salah pada apa yang sedang terjadi, pada anak-anak sehat, jika di usia ini 

belum bisa membaca. Bagi otak tidak ada bedanya apakah dia melihat atau 

mendengar sesuatu. Otak dapat mengerti keduanya dengan baik, yang dibutuhkan 

adalah suara itu cukup kuat dan cukup jelas untuk didengar telinga, dan perkataan itu 

cukup besar dan cukup jelas untuk dilihat mata sehingga otak dapat menafsirkan. 

Kalau telinga menerima rangsang suara, baik sepatah kata atau pesan lisan, maka 

pesan pendengaran ini diuraikan menjadi serentetan Impuls-Impuls elektrokimia dan 

diteruskan ke otak yang bisa melihat untuk disusun dan diartikan menjadi katakata 

yang dapat dipahami. Begitu pula kalau mata melihat sebuah kata atau pesan tertulis. 

Pesan visual ini diuraikan menjadi serentetan impuls elektrokimia dan diteruskan ke 

otak yang tidak dapat melihat, untuk disusun kembali dan dipahami. Baik jalur 

penglihatan maupun jalur pendengaran sama-sama menuju ke otak dimana kedua 

pesan ditafsirkan otak dengan proses yang sama.  

2.7.5.2 Cara Kerja Teknik Glenn Doman 

Teknik Glenn Doman dilakukan secara bertahap, yaitu dengan menggunakan 

beberapa alat media berupa Flash Card (kata yang ditulis pada karton putih dengan 

ukuran huruf T: 12.5 cm dan L: 10 cm, huruf ditulis dengan warna merah) dan Dot 

Card (jumlah angka yang ditulis pada karton putih dengan ukuran 28 x 28 cm dengan 

menggunakan titik bulat berbentuk bola berwarna merah. Ini digunakan untuk 

mengajar berhitung.  

Pengajaran membaca pada anak ini perlu dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama 

yaitu dengan mengenalkan kata maksimal tiga kali sehari dengan jumlah lima kata. 

Hal itu dilakukan dengan duduk berhadapan antara ibu dan anak dengan jarak 1 

sampai dengan 1.5 meter, dalam mengajarkan anak dalam keadaan rileks dan mau 

bermain Flash Card, ibu menyiapkan 5 atau 10 kartu dari kelompok yang sama 
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misalnya kelompok ”buah”, apabila diperlukan dapat memberikan anak kartu yang 

bergambar, anak tidak boleh mengikuti apa yang diucapkan oleh ibu, saat men-Flash 

dengan kecepatan tidak lebih dari 1 detik untuk tiap tulisan dan gambar dengan kartu 

yang cepat ini akan memicu otak kanan untuk bekerja menerima informasi yang ada 

di Flash Card, apabila sudah selesai maka tunjukkan rasa senang ibu dengan memuji, 

memeluk dan mencium anak. Mem- Flash dilakukan setiap hari selama satu minggu, 

kemudian setelah satu minggu diganti dengan kata lain yang berbeda, begitu pula 

selanjutnya.  

Orangtua ataupun terapis terjun di dalam pengajaran tersebut. Tanpa ada tekanan 

ataupun pemaksaan pada anak. Pengajaran dilakukan dengan sambil bermain agar 

anak dapat merespon dengan baik apa yang telah diajarkan pada anak tersebut.  

Dalam mengajar dengan menggunakan Teknik Glenn Doman terdapat beberapa tahap 

yaitu: 

A. Tahap satu – Words (kata) 

1. Membuat 15 kata dibagi dalam 3 set yaitu: set A, set B, set C  

2. Angkat salah satu kata, misalnya ”mama” dan katakan pada anak ”ini 

dibaca mama”  

 Memberikan tidak lebih dari satu detik  

 Mengambil kartu dari belakang  

 Wajah anak pun perlu diperhatikan dengan baik dan serius, karena 

sang ibu atau terapis dapat mengetahui kata mana yang disukai 

oleh anak.  

 Tidak boleh meminta anak mengulang kata-kata yang ibu atau 

terapis bacakan Setelah membaca lima kata, sang ibu atau terapis 
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berhenti untuk memberi kata kembali, lalu peluk anak dengan 

hangat, hal ini menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan sang 

ibu atau terapis dengan nyata dan luar biasa, sehingga anak dapat 

memahami dan merasakan bahwa kegiatan tersebut membuat sang 

ibu atau terapis gembira. 

3. Hari pertama set A sebanyak tiga kali  

4. Hari kedua set A sebanyak tiga kali dan ditambah set B tiga kali 

5. Hari ketiga set A sebanyak tiga kali, set B sebanyak tiga kali dan set C 

sebanyak tiga kali juga 

6. Hari keempat sampai hari keenam sama seperti hari ketiga. 

B. Tahap dua – Couplets (untaian kata) 

3. Tahap ini merupakan tahap jembatan antara kata pada susunan kata 

4. Menambahkan beberapa kata lainnya. Misalnya: nama warna, 

beberapalawan kata dan sebagainya. 

5. Dilakukan seperti tahap pertama, dibaca setiap set 5 Couplets 

diulangdengan jumlah yang sama. 

C. Tahap tiga – Phrases (susunan kata) 

6. Tahapan ini merupakan tahapan jembatan antara untaian kata 

padasusunan kata 

7. Tambahkan beberapa kata dan membuat kalimat pendek. Misalnya: 

mama memotong mangga 

8. Dilakukan seperti tahap kedua, tiap set dibaca lima susunan kata. 

D. Tahap empat – Sentences (kalimat) 

1. Membuat tambahan kata seperti ”sebuah” 
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2. Membuat kata tambahan objek 

3. Membuat kalimat seperti: mama memotong sebuah mangga harum 

manis. 

4. Kumpulan kata-kata yang pernah dibaca, dikumpulkan kembali, lalu 

5. meminta anak untuk menyusun sendiri kalimat mereka. 

E. Tahapan kelima - buku 

Setelah anak menguasai 50 sampai dengan 150 kata. Maka anak mulai belajar 

membaca dengan buku ataupun sebuah cerita yang dibuat berhubungan dengan kata 

yang telah dikuasai. 

2.7.5.3 Tujuan Teknik Glenn Doman 

Telah dibahas bahwa terapi Glenn Doman merupakan media stimulasi otak dengan 

gerakan ritmik, visualisasi atau penyaringan pernafasan. Perlakuan tersebut memiliki 

fungsi masing-masing, diantaranya adalah: 

a. Patterning 

Gerakan ritmik simetris terus-menerus yang bertujuan membuat jembatan yang 

menyambungkan sel-sel otak yang akan memperbaiki kognisi anak (dalam otak 

terdapat pusat saraf sentral yang terdiri dari otak dan tulang belakang yang perlu 

diaktifkan dengan menggunakan Peripheral nervous sistem). 

b. Flash Card dan Dot Card (belajar membaca dan menghitung) 

Teknik ini dirancang untuk menciptakan kanal-kanal baru pada bagian otak yang 

belum terpakai, yakni mendayagunakan bagian otak yang sehat dengan membuka 

kanal baru di otak sehingga dapat Mem-Bypass(menyambungkan) bagian otak yang 

rusak. 
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c. Masking 

Masking adalah teknik dengan menggunakan masker yang bertujuan untuk 

memberikan ventilasi pada otak dengan memberikan oksigen baru pada otak . 

d. Fisioterapi 

Gerakan-gerakan yang diberikan sebagai gerakan manipulasi otak dengan tujuan otak 

dapat terstimulasi untuk berfungsi lebih baik dan berpengaruh secara motorik.. 

 

2.7.5.4 Faktor Penting dalam Mengajar Teknik Glenn Doman 

Terdapat dua faktor penting dan perlu diperhatikan dalam melaksanakan terapi Glenn 

Doman, yaitu: 

a. Sikap dan Pendekatan Orangtua. Orang tua diharapkan memiliki pendekatan 

yang menyenangkan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa belajar membaca 

merupakan suatu permainan yang bagus sekali. Belajar yaitu: 

 Hadiah bukan hukuman. 

 Permainan yang paling menggairahkan bukan bekerja. 

 Bersenang-senang, bukan bersusah payah. 

 Suatu kehormatan, bukan kehinaan. 

b. Membatasi waktu untuk melakukan permainan ini sehingga dilakukan dengan 

secara singkat dan tidak lupa menghentikan permainan sebelum anak 

mengajukan permintaan. 

c. Tidak memaksa anak untuk belajar membaca tanpa kemauan anak sendir 
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2.8 Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan Rohman (2010) yang berjudul “Peran Glenn Doman 

sebagai Teknik Pembelajaran Membaca pada Anak yang Mengalami Cedera Otak”. 

Penelitian yang dilakukan Rohman (2010) membuktikan bahwa Glenn Doman 

berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan membaca pada anak yang mengalami 

cedera otak 

Penelitian serupa juga dilakuakn oleh Puji Isti Kawati (2013) dengan judul “ 

Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Menggunakan Teknik Glenn Doman 

Pada Siswa Tuna Grahita Ringan Kelas 1 SLB/C Dharma Rena Ring Putra 2 

Yogyakarta” melalui penerapan teknik Glenn Doman kemampuan membaca 

permulaan siswa tunagrahita ringan meningkat, kesimpulan ini diperoleh setelah 

melakukan research dengan menerapakan teknik Glenn Doman dan memberikan 

bimbingan khusus berupa pendampingan individual dalam pembelajaran, siswa 

diberikan motivasi verbal, pujian serta hadiah berupa alat tulis untuk mendorong 

peningkatan kemampuan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


