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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Kehidupan sehari-hari pada manusia membutuhkan bahasa sebagai alat 

komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa memiliki cakupan yang luas yaitu 

bahasa ujaran / lisan dan bahasa tertulis. Bahasa lisan hanya merupakan makna verbal 

dari penyampaian bahasa, sedangkan bahasa tertulis adalah bahasa yang diungkapkan 

melalui simbol. Peranan bahasa sangat penting, manusia dapat berkomunikasi dengan 

lingkungan menggunakan bahasa sebagai penyalur ide atau gagasan. Di Indonesia, 

bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dan bahasa persatuan sehingga disusun 

kedalam kurikulum pendidikan yaitu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Pengajaran 

bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membentuk kebiasaan, sikap, serta 

kemampuan dasar yang diberikan kepada siswa untuk berkomunikasi. Pengajaran bahasa 

Indonesia bukan saja pengetahuan bahasa tetapi juga mencakup ketrampilan bahasa 

berkomunikasi diantaranya kemampuan menyimak, membaca, berbicara dan menulis. 

Seperti diketahui pengajaran bahasa Indonesia selama ini kurang sekali melatih 

anak dalam ketrampilan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Siswa lebih banyak 

diberi pengetahuan dan aturan-aturan tata bahasa tanpa pernah tahu bagaimana 

mengkaitkannya dalam latihan-latihan menulis dan berbicara. Akibatnya setelah siswa 

lulus mereka tetap tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, 

baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Dawson yang dikutip oleh Henry Guntur 

Tarigan (1994:2), 
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 “Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang 
berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Ketrampilan hanya dapat 
diperoleh dan dikuasai dengan jalan prektek dan banyak latihan. Melatih 
ketrampilan berbahasa berarti pula melatih ketrampilan berpikir”.  

 
Anak tunagrahita mengalami kelambatan untuk berkomunikasi dan menerima 

informasi, maka perlunya pemberian layanan khusus yang diselenggarakan oleh pihak 

sekolah yaitu SLB C, yang menampung anak-anak tunagrahita. Untuk memperoleh 

pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang masih bisa dikembangkan, 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan  Nasional (UUSPN) No:20 Pasal 32 tahun 

2003 tentang pendidikan khusus menyatakan sebagai berikut: 

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 

mental, sosial dan/memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. 

Tuntutan untuk mendapatkan layanan khusus juga dinyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No: 27 tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut: 

“Peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/mental agar mampu 
mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun 
anggota masyarakat dengan menggunakan hubungan timbal balik dengan 
lingkungan, sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 
kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan”.  

 

Salah satu anak berkebutuhan khusus yang mutlak memerlukan pelayanan 

secara khusus adalah anak tunagrahita, keterbatasan intelektual atau kecerdasan yang 

mereka miliki berada di bawah rata-rata anak normal. Anak tunagrahita yang masih bisa 

diberikan pendidikan dan latihan secara khusus sesuai dengan kemampuannya adalah 

anak tunagrahita yang IQ-nya antara 50-70. Lingkungan yang sangat berpengaruh bagi 

perkembangan berkomunikasi anak tunagrahita adalah sekolah, sehingga peranan guru 

sangat penting dalam mengoptimalkan komunikasi anak melalui ketepatan dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan mengolah teknik, sarana, materi, yang ada dalam 

kurikulum pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Usaha pengembangan 

kemampuan anak tunagrahita tidak lepas dari kesiapan anak dalam bidang kemampuan 

dasarnya, kemampuan dasar tersebut antara lain kemampuan menyimak dan kemampuan 

membaca. Kemampuan tersebut terangkum dalam kemampuan bahasa yang juga 
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kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi lisan 

yang sering digunakan anak tunagrahita dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

Anak tunagrahita sering menceloteh dengan bahasa yang tidak tepat, bahkan 

tidak jelas apa maksudnya, anak tunagrahita memiliki kemampuan yang kurang dalam 

merangkai kalimat dengan benar dan sering kali dalam berbahasa Indonesia anak 

menyisipkan bahasa daerahnya. Kenyataan yang dihadapi oleh anak yaitu bahwa 

pengajaran bahasa Indonesia yang mengarah pada kemampuan berkomunikasi masih 

kurang diberikan oleh guru. Guru hanya melihat perkembangan anak dari segi teoritik 

saja dan tidak mengarah kedalam penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Melihat kenyataan tersebut guru sebagai seorang pendidik dan pembimbing dalam 

pelajaran bahasa Indonesia agar dapat mengarahkan pada komunikasi yang baik, 

sehingga dapat digunakan sebagai bekal anak dalam kehidupan bermasyarakat.  

Mengajarkan komunikasi tidak lepas dari faktor-faktor lain yang mempunyai 

peranan penting yaitu pada kemampuan menyimak dan kemampuan membaca. Kedua 

aspek tersebut saling mempengaruhi dan saling terkait. Menyimak dan membaca 

memiliki persamaan  kedua-duanya bersifat reseptif, bersifat menerima (Tarigan, 

1994:4); bedanya menyimak menerima dari sumber informasi lisan, sedangkan membaca 

menerima dari sumber informasi tertulis. Dari kedua aspek tersebut sangat 

mempengaruhi perkembangan berkomunikasi lisan pada anak. Seorang guru harus bisa 

memberikan penanganan serta metode yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan anak 

tunagrahita, maka manfaat yang diperoleh anak tunagrahita akan mempengaruhi 

perkembangan dalam berkomunikasi secara lisan anak tunagrahita ringan dengan 

lingkungannya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membahas masalah tersebut dengan 

mengajukan judul HUBUNGAN KEMAMPUAN MENYIMAK DAN KEMAMPUAN 

MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI LISAN PADA 

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA ANAK TUNAGRAHITA KELAS D-5B DI 

SLB C SETYA DARMA SURAKARTA  TAHUN AJARAN 2006/2007.   

B. Identifikasi Masalah 
 

Sesuai dengan judul penelitian, maka persoalan yang dipilih adalah mengenai 

kemampuan menyimak dan membaca dalam pengajaran bahasa Indonesia pada 
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komunikasi lisan. Banyak faktor yang secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan 

berkomunikasi secara lisan pada anak tunagrahita, 

1. Kenyataan tidak semua anak tumbuh menjadi anak normal, diantarannya ada anak 

lahir dan tumbuh menjadi anak yang berkelainan. 

2. Ketunaan yang melekat pada anak tidak semestinya merupakan penghalang untuk 

memperoleh pendidikan. 

3. Anak tunagrahita dengan intelligensi 50-70 termasuk dalam golongan anak 

tunagrahita ringan dengan keterbatasan intelegensinya dapat mempengaruhi dalam 

berkomunikasi. 

4. Pelajaran bahasa Indonesia salah satu mata pelajaran yang mencakup empat 

kemampuan dasar yaitu kemampuan menyimak, kemampuan membaca, kemampuan 

menulis dan kemampuan berbicara yang juga diajarkan didalam kurikulum bahasa 

Indonesia di SLB C. 

5. Komunikasi lisan merupakan hasil dari alat ucap manusia yang sampai kepada orang 

lain agar maksud, gagasan dan ide dapat dimengerti. 

6. Diperkirakan anak tunagrahita dapat ditingkatkan kemampuan komunikasi lisannya 

dengan mengembangkan kemampuan dasarnya yaitu kemampuan menyimak dan 

kemampuan membaca dimana kedua aspek tersebut merupakan proses menerima 

informasi.  

 

C. Batasan Masalah 
 

Batasan masalah ini agar lebih jelasnya dirumuskan sebagai berikut: 

Hubungan kemampuan menyimak dan kemampuan membaca dengan kemampuan 

berkomunikasi lisan  pada pengajaran bahasa Indonesia anak tunagrahita ringan kelas D-

5B di SLB C Setya Darma Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007.  

 

D. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 
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1. Apakah ada hubungan yang positif antara kemampuan menyimak dengan kemampuan 

berkomunikasi lisan anak tunagrahita ringan pada pengajaran bahasa Indonesia kelas 

D-5B di SLB C Setya Darma Surakarta. 

2. Apakah ada hubungan yang positif antara kemampuan membaca dengan kemampuan 

berkomunikasi lisan anak tunagrahita ringan pada pengajaran bahasa Indonesia kelas 

D-5B di SLB C Setya Darma Surakarta.  

 

E. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah, 

1. Mengetahui hubungan kemampuan menyimak pada pengajaran bahasa Indonesia 

dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak tunagrahita ringan kelas 

D-5B di SLB C Setya Darma Surakarta. 

2. Mengetahui hubungan kemampuan membaca pada pengajaran Bahasa Indonesia 

dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan pada anak tunagrahita ringan kelas 

D-5B di SLB C Setya Darma Surakarta. 

 

F. Manfaat  Hasil  Penelitian 
 

1. manfaat praktis 

a. Sebagai pertimbangan bagi sekolah dan guru dalam memberikan perlakuan dan 

layanan pendidikan bagi anak tunagrahita. 

b. Sebagai masukan bagi orang tua dan guru untuk memperhatikan perkembangan 

komunikasi anaknya. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi studi kasus yang sejenis yang 

melibatkan penggunaan kemampuan menyimak dan kemampuan membaca untuk 

pokok bahasan yang lain.  

 

 

2. Manfaat Teoritis 

a. Untuk membentuk siswa dalam hal penangkapan informasi dari luar serta 

kelancaran penyampaian informasi melalui berbicara. 
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b. Untuk membantu siswa agar mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.  
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