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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran buah hati dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu

keinginan semua pasangan suami-istri. Terdapat nilai tersendiri dengan adanya

kehadiran seorang anak ditengah-tengah sebuah keluarga, karena tidak dapat

dipungkiri bahwa kehadiran anak dapat menambah keharmonisan dan kebahagian

dalam keluarga (Zubaedy, 2018). Menurut Faruq dan Sholihah (2020), anak

merupakan sebuah karunia dan kebaikan terbesar Allah SWT kepada manusia

yang harus disyukuri. Setiap orangtua pasti mengharapkan anak yang terlahir

dengan sempurna baik dari segi fisik maupun psikis atau mentalnya. Namun,

harapan tersebut tidak selalu bisa terwujud karena tidak semua anak terlahir dan

berkembang dengan normal. Kenyataannya menunjukkan bahwa beberapa

diantaranya memiliki keterbatasan dan membutuhkan perhatian atau kebutuhan

khusus.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mengalami

hambatan atau keterbatasan baik dari segi fisik, sosial, emosi, perilaku, mental-

intelektual atau gabungan yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan

perkembangannya, sehingga diperlukannya usaha medis dan rehabilitasi medis

yang sesuai dengan jenis hambatannya (Irdamurni, 2018). Menurut Hapsari (2015)

jenis ABK di Indonesia digolongkan menjadi tunanetra, tunarungu, tunagrahita,

tunadaksa, tunalaras, anak berbakat, tuna ganda, dan autisme.

Tunarungu merupakan salah satu jenis dari ABK. Irdamurni (2018)

menjelaskan pengertian dari tunarungu adalah seseorang yang mengalami

kehilangan fungsi pendengaran yang mencakup semua tingkat kerusakan

pendengaran. Ketunarunguan yang telah terjadi menyebabkan siswa mengalami

hambatan dalam perkembangan bahasa. Hal ini terjadi dikarenakan siswa

tunarungu tidak mendapatkan pemerolehan bahasa dengan cara normal seperti

anak dengar pada umumnya. Pemerolehan bahasa pertama anak tunarungu lebih

difokuskan melalui fungsi penglihatan yang diperoleh dengan
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komunikasi total (kegiatan membaca, menulis, membaca ujaran, dan isyarat)

(Winarsih, 2010).

Terhambatnya perkembangan bahasa pada siswa tunarungu

mengakibatkan munculnya dampak-dampak lain yang lebih kompleks seperti

hambatan pendidikan, hambatan emosi-sosial, hambatan intelegensi, hambatan

persepsi auditif, serta hambatan komunikasi dan bahasa (Winarsih, 2010).

Diantara beberapa dampak tersebut, dampak yang paling terlihat adalah hambatan

dalam komunikasi dan bahasa. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Haliza,

Kuntarto, dan Lesmana (2020) bahwa ketidakberfungsian alat pendengaran yang

dimiliki siswa tunarungu memberikan dampak langsung yang menjadikan

terhambatnya komunikasi secara verbal/lisan, baik secara ekspresif maupun

reseptif.

Manusia adalah makhluk sosial, salah satu bukti bahwa manusia

merupakan makhluk sosial adalah memiliki kebutuhan dasar bersosialisasi. Dalam

bersosialisasi membutuhkan proses komunikasi, baik komunikasi verbal maupun

komunikasi non verbal. Sedangkan hal terpenting dalam berkomunikasi adalah

penggunaan bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Bagi siswa tunarungu

menggunakan bahasa adalah suatu keterampilan yang rumit (Ruspitayanti, dkk.,

2015). Menurut Wiratno dan Santosa (2014) bahasa adalah alat komunikasi

manusia yang dinyatakan secara lisan maupun tulis dalam bentuk satuan-satuan

seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat.

Kemampuan berbahasa yang tidak dikuasai dengan baik menyebabkan

terjadinya kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang mendengar yang pada

umumnya mereka menggunakan bahasa verbal sebagai alat komunikasinya

(Haliza, dkk., 2020). Disini siswa tunarungu akan kesulitan dalam menangkap

segala informasi dari lingkungan sekitar dengan baik termasuk juga informasi

seputar pembelajaran di sekolah (Pradipta & Lesmana, 2020). Maka dari itu, tidak

jarang kalau siswa tunarungu sering dijuluki dengan sebutan anak yang “miskin

bahasa” karena terbatasnya kosakata yang dimiliki (Pujiwati, 2012). Minimnya

kosakata yang dimengertinya menyebabkan bahasa yang digunakan siswa
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tunarungu dalam menulis dan menyusun kalimat menjadi tidak teratur dan

struktur kalimatnya menjadi terbolak-balik (Sintya & Sopingi, 2018).

Menurut Rizkina, Adnan, dan Yamin (2017) kemampuan menyusun

kalimat dapat ditingkatkan melalui penguasaan keterampilan dalam menulis.

Menulis kalimat masuk ke dalam salah satu bentuk keterampilan menulis.

Simarmata (2019) menjelaskan pengertian dari menulis yaitu sebuah proses

penyampaian ide, pikiran dan perasaan seseorang dalam sebuah rangkaian

kata. Kemudian menurut Dadang (2017) kalimat merupakan satuan gramatikal

terbesar yang mengandung predikat dan mengungkap sebuah pikiran. Kalimat

memiliki peranan penting terhadap kelancaran dalam proses komunikasi.

Kemampuan dalam penyusunan kalimat sangat diperlukan dalam bahasa untuk

mengirimkan pesan atau mengungkapkan perasaan kepada orang lain (Ramadhani

& Hasan, 2019). Hal ini dikarenakan pesan akan lebih mudah tersampaikan

maknanya, apabila struktur dan pola kalimatnya sesuai dengan tata kalimat dalam

bahasa indonesia (Pitaloka, 2019). Struktur kalimat tersebut yaitu Subjek (S),

Predikat (P), Obyek (O), dan Keterangan (K) atau sering disebut dengan singkatan

SPOK.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradipta dan Lesmana (2020)

menyebutkan bahwa anak tunarungu memiliki beberapa kesulitan dalam

menyusun kalimat sederhana yaitu kesulitan dalam menjawab pertanyaan,

kesulitan memahami pola kalimat dengan unsur SPOK, dan kesulitan dalam

menuliskan kata berimbuhan. Selaras dengan pendapat Sintya dan Sopingi (2018)

yang mengatakan bahwa bahasa yang digunakan siswa tunarungu dalam

menyusun dan menulis kalimat mengalami kerancuan, sehingga siswa tunarungu

lebih cenderung menggunakan kalimat yang pendek dan tidak terlalu banyak

menggunakan kata-kata. Penjelasan tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian

Adiningsih (2019) yang mengatakan bahwa secara umum urutan kata pada

kalimat yang digunakan siswa tunarungu tidak teratur dan tidak sesuai dengan

tata kalimat bahasa Indonesia. Terlihat dari hasil analisis urutan kata pada anak

tunarungu terdapat 73,3% urutan kata yang tidak tepat. Penelitian terdahulu oleh

Dwiningtyas dan Sulthoni (2018) juga menunjukkan bahwa hampir semua siswa
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tunarungu di SMPLB-B YPTB Malang menggunakan kalimat tidak berstruktur

dalam berkomunikasi.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, diperlukan sebuah upaya untuk

meningkatkan kemampuan menyusun kalimat siswa tunarungu. Banyak metode

pembelajaran bervariatif dan menyenangkan yang dapat diterapkan untuk

mendorong minat siswa dalam belajar. Namun, pada siswa tunarungu metode

yang digunakan juga harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

Wahyuni, Aprilia, dan Hernawati (2020) menyatakan metode pembelajaran yang

dibutuhkan oleh siswa tunarungu adalah metode yang dapat: (1) secara langsung

melibatkan siswa tunarungu, (2) menghubungkan struktural bahasa dengan

konteks kejadian, (3) mengoptimalkan indera penglihatannya. Salah satu metode

yang dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan siswa tunarungu adalah

Metode Maternal Reflektif (MMR).

Menurut Bintoro (2011) MMR merupakan sebuah metode pengajaran

bahasa untuk anak tunarungu yang dilakukan dengan menggunakan bahasa secara

fleksibel dengan pemilihan kata yang tepat menurut struktur yang benar seperti

seorang ibu yang berkomunikasi dengan anaknya yang belum bisa berbahasa

sampai anak mampu menguasai bahasa. MMR merupakan suatu metode yang

dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan kalimat siswa tunarungu,

dikarenakan metode tersebut secara perlahan menuntut siswa menemukan bahasa

dan aturannya melalui pengulangan bahasa. Menurut Putri, Winarsih, dan

Mulyeni (2021) MMR dapat dilakukan dengan langkah berikut : (1) Percakapan

dari hati ke hati (perdati), (2) Visualisasi percakapan, (3) Teks deposit, (4)

Identifikasi melalui pertanyaan. Pujiwati (2012) mengemukakan kelebihan dari

penggunaan MMR yaitu dapat memperlancar komunikasi, melatih perkembangan

berbicara dan mengurangi penggunaan bahasa isyarat serta memperbaiki cara

penyampaian bahasa menjadi lebih sistematik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Aprilia, dan Hernawati (2020)

dengan desain one group pretest-posttest menunjukkan hasil bahwa MMR dapat

meningkatkan kemampuan menyusun struktur kalimat pada anak tunarungu kelas
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V SDLB di SLB Bina Nusantara, hal ini terlihat dari adanya peningkatan

perolehan nilai post-test yaitu 72 dari nilai pre-test dengan skor 53.

Penelitian lain dilakukan oleh Wirantri (2015) melalui eksperimen kuasi

dengan desain time series telah menghasilkan temuan siswa tunarungu yang

kesulitan dalam menyusun kalimat, yang dikarenakan pihak sekolah kesulitan

dalam mengajarkan cara pembuatan kalimat yang benar. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa MMR memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan

siswa Tunarungu Kelas X di SMALB Malang dalam menyusun kalimat efektif.

Penelitian lain juga dilakukan Qiftiah, Damastuti, dan Pasani (2018)

menunjukkan hasil bahwa MMR dapat meningkatkan kemampuan berbahasa

ekspresif anak tunarungu di TKLB B/C Dharma Wanita Banjarmasin. Penelitian

dengan subjek tunggal ini termasuk dalam penelitian eksperimen, berdasarkan

analisis visual grafik dapat diketahui bahwa fase baseline 1 (A) menunjukkan

hasil rata-rata 60% yang dilakukan pada lima sesi, fase intervensi (B) dengan

pemberian intervensi tujuh sesi dengan hasil 28,6%, dan yang terakhir fase

baseline 2 (A’) diperoleh hasil 100% dari lima sesi.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat melaksanakan

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SLB B YRTRW terdapat

permasalahan pada siswa tunarungu di kelas VIII SLB B YRTRW yaitu

ditemukannya siswa tunarungu dalam penyusunan struktur dan pola kalimat

masih tidak berurutan, contohnya : “Aku mandi dulu udah” maksudnya [aku

sudah mandi] dan “Belajar PTS udah bahasa indonesia” maksudnya [sudah belajar

PTS bahasa indonesia]. Menurut Winarsih (2010) anak tunarungu memasuki

purna bahasa atau mampu memahami dan menerapkan secara tepat aturan bahasa

dimulai sejak ia berusia 12 tahun. Maka, jika dilihat dari jenjang kelasnya,

seharusnya siswa tunarungu kelas VIII sudah mampu menyusun kalimat sesuai

dengan struktur dan pola kalimat dengan baik.

Informasi Selanjutnya peneliti dapatkan melalui kegiatan pengamatan

dibenarkan oleh guru kelas ketika wawancara studi pendahuluan pada tanggal 4

Januari 2022 bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat dengan

struktur dan pola yang benar. Ketidakmampuannya dalam menyusun kalimat
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dengan pola yang benar berdampak pada proses pembelajaran di kelas, siswa

menjadi sulit memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Tidak hanya itu,

melainkan siswa juga lebih banyak pasif ketika proses pembelajaran, dia hanya

menyimak guru yang menjelaskan tentang suatu materi pelajaran.

Mmetode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran adalah metode

demonstrasi, tanya jawab, dan metode ceramah. Guru kelas mengaku bahwa

selama ini belum pernah menggunakan MMR dalam proses pembelajaran.

Menurut guru, hasil yang didapatkan melalui metode yang sudah diterapkan juga

belum optimal. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa guru harus

menggunakan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Metode yang

digunakan hendaknya metode yang sesuai dengan karakteristik siswa, dapat

memotivasi siswa, dan memberikan kenyamanan pada siswa saat belajar.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode Maternal Reflektif (MMR)

Terhadap Kemampuan Menyusun Kalimat Berpola SPOK pada Siswa Tunarungu

di SLB B YRTRW Surakarta”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan tahap awal dari penguasaan masalah dimana objek

dalam suatu kaitan tertentu dapat dikenali sebagai suatu permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat diidentifikasi

permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Siswa tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran sehingga berdampak

pada perkembangan bahasanya yang terlambat.

2. Keterlambatan bahasa pada siswa tunarungu menyebabkan terjadinya

hambatan dalam berkomunikasi secara verbal.

3. Keterlambatan perkembangan bahasa pada anak tunarungu juga berdampak

pada kemampuan siswa tunarungu dalam penyusunan pola kalimatnya.

4. Ketidaksempurnaan terhadap pola kalimat anak tunarungu, menyebabkan

mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan menerima informasi.
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5. Guru kelas VIII di SLB B YRTRW Surakarta masih menggunakan metode

demonstrasi, tanya jawab, dan metode ceramah dalam proses pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dengan adanya keterbatasan,

kemampuan, sarana dan prasarana yang tersedia, serta upaya penelitian terarah

dan mencapai sasaran yang diharapkan maka penulis membatasi masalah dalam

penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian adalah seorang siswa tunarungu kelas VIII SLB B YRTRW

Surakarta

2. Kemampuan yang akan ditingkatkan dalam penelitian ini adalah kemampuan

menyusun kalimat dengan pola SPOK.

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Maternal

Reflektif (MMR)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah

yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Apakah metode maternal reflektif (MMR) berpengaruh terhadap kemampuan

menyusun kalimat berpola SPOK pada siswa tunarungu di SLB B YRTRW

Surakarta?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh metode maternal

reflektif (MMR) terhadap kemampuan menyusun kalimat berpola SPOK pada

siswa tunarungu di SLB B YRTRW Surakarta

F. Manfaat

Suatu penelitian dilakukan untuk menyumbangkan sebuah manfaat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan juga manfaat

praktis. Kedua manfaat tersebut diantaranya:
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1) Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pemikiran

mengenai penggunaan metode MMR untuk meningkatkan kemampuan siswa

tunarungu dalam membuat kalimat berpola SPOK.

2) Secara praktis,

a) Bagi Peneliti

Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang MMR

terhadap kemampuan menyusun kalimat berpola SPOK pada siswa

tunarungu di SLB B YRTRW Surakarta berdasarkan hasil penelitian.

b) Bagi Guru

Sebagai metode pembelajaran alternatif yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kemampuan menyusun kalimat berpola SPOK pada

siswa tunarungu.

c) Bagi Orangtua

Penelitian yang dilakukan dapat dijadikan rekomendasi bagi orang

tua bahwa MMR dapat menjadi pilihan ketika mendampingi siswa

tunarungu untuk meningkatkan kemampuan menyusun kalimat.
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