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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia dalam kelompok atau masyarakat diawali dengan 

saling kontak antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kontak tersebut 

membutuhkan alat perantara yaitu bahasa. Dengan bahasa manusia dapat 

mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan, keinginan, dan pengalaman pada 

manusia lain. Bahasa adalah alat yang dipakai manusia untuk membentuk pikiran 

dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk 

mempengaruhi dan dipengaruhi, dan bahasa adalah dasar pertama dan paling 

berurat akar dari masyarakat (Samsuri 1987: 4) 

Bahasa mempunyai keanekaragaman fungsi yang dipergunakan untuk 

kepentingan individu dan kepentingan kelompok, mulai kelompok kecil sampai 

kelompok luas. Fungsi-fungsi tersebut berkaitan dengan kedudukan bahasa dalam 

kehidupan masyarakat pemakainya. Fungsi bahasa yang terpenting adalah sebagai 

alat komunikasi antar anggota masyarakat. Fungsi bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi sekaligus sebagai lambang sosial umat manusia (Alwasilah 1986: 9). 

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan 

bahasa Negara. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa Negara 

mempunyai fungsi sebagai: (1) bahasa resmi Negara; (2) bahasa pengantar resmi 

di lembaga-lembaga pendidikan; (3) bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat 

nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta 
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pemerintahan; (4) bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan nasional, 

ilmu pengetahuan, serta teknologi modern. Dalam kedudukannya sebagai bahasa 

Negara bahasa Indonesia  merupakan bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga 

pendidikan mulai Taman Kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi (Halim, 

1984: 24-26). Bahasa Indonesia juga digunakan untuk menyampaikan dan 

menerangkan materi pendidikan dan pengetahuan dari guru kepada siswanya, agar 

siswa dapat menyimak materi yang diberikan. Kemampuan siswa menyimak 

materi tersebut terlihat pada waktu seorang siswa mengekspresikan kembali 

materi yang telah diberikan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk bahasa. 

Oleh karena itu bahasa Indonesia harus digunakan dengan baik dalam setiap 

kegiatan di lembaga pendidikan. 

Bahasa dibangun sejak dini oleh seorang anak, seorang anak memanfaatkan 

kapasitas bawaan sejak lahir dalam interaksinya dengan pengalaman-pengalaman 

dunia fisik dan sosial. Anak yang mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan 

secara verbal akan mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Proses 

menghasilkan penguasaan bahasa terbentuk dari kelengkapan-kelengkapan 

bawaan ditambah dengan pengalaman anak ketika anak melaksanakan sosialisasi 

diri. Menurut Mussen dkk. (1988: 179) bagi ahli teori kognitif, perkembangan 

bahasa anak bergantung pada kemampuan kognitif tertentu, kemampuan 

mengolah informasi, dan motivasi yang merupakan sifat bawaan. Menurut 

Sinclair (dalam Mussen dkk, 1988: 179), para psikolog kognitif berpendapat 

bahwa perkembangan bahasa merupakan aspek perkembangan kognitif. Oleh 

karena itu, perkembangan kognitif terefleksi dalam perkembangan bahasa. 



3 
 

 
 

Perkembangan bahasa anak dianggap sebagai tanda perkembangan mental anak. 

Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh perkembangan mentalnya yang 

dibangun oleh kognisi, konasi, dan afektif (Rumini 1980: 1). Perkembangan 

bahasa Indonesia seorang anak tidak terlepas dari perkembangan kognisi, 

terutama pada proses kognisi yaitu proses berfikir dan mengingat. Proses berfikir 

dan proses mengingat dengan perkembangan bahasa anak adalah hal yang saling 

berkaitan, karena ketiga hal tersebut merupakan aktivitas mental manusia. 

Anak dapat menggunakan bahasa apabila anak mempunyai kosakata yang 

cukup. Tarigan (1989: 2) menyatakan bahwa kualitas keterampilan berbahasa 

seseorang bergantung pada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya. 

Semakin kaya kosakata yang dimilikinya, semakin besar pula kemungkinan untuk 

ketrampilan berbahasa. Lebih lanjut, Tarigan (1989: 2) menyatakan bahwa 

kenaikan kelas siswa di sekolah ditentukan oleh kualitas keterampilan bahasa 

mereka. Maksudnya kenaikan kelas itu merupakan jaminan peningkatan kuantitas 

dan kualitas kosakata mereka dalam segala bidang studi yang mereka peroleh 

sesuai dengan kurikulum. Baik atau tidaknya nilai rapor juga dapat menunjukkan 

baik atau tidaknya keterampilan berbahasa mereka. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat diketahui  bahwa kuantitas dan kualitas kosakata seorang siswa 

menyebabkan keberhasilan dalam pendidikannya. Peningkatan penguasaan 

kosakata dapat membimbing siswa kearah pengalaman-pengalaman sehingga 

siswa mampu menghasilkan pengalaman-pengalaman baru. 

Anak-anak retardasi mental juga mengalami kemajuan perkembangan 

bahasa secara bertahap sama dengan kemajuan perkembangan bahasa teman 
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sebayanya yang normal, tetapi lebih lambat peningkatannya. Menurut Drew et all 

.(1990: 242), “for children with moderate to profound mental retardation, dificits 

in intelektual and social functionary are avident prior to the school years”. 

Maksudnya, anak-anak dengan retardasi mental sedang mempunyai kekurangan 

dalam intelektual dan fungsi sosial sebagai bukti dalam masa sekolah. Bagi anak 

retardasi mental, awal masa sekolah merupakan tanda ketertinggalan 

perkembangannya. Menurut Drew et all. (1990: 242) “Adaptive behavior 

dificiencies in school setting are associated with coping behavior, social skills, 

language development, emotional development, selfcare, and applied cognitive, 

and academic skills”. Artinya, kekurangan adaptasi tingkah laku dalam sekolah 

berhubungan dengan tingkah laku meniru orang lain. Kemampuan sosial, 

perkembangan emosi, perkembangan bahasa, menjaga diri, penerapan kognitif, 

dan keterampilan belajar. 

Kesulitan yang didapatkan pada anak retardasi mental adalah dalam 

merespon pelajaran dan sosialisasi terhadap lingkungan sosial sekolah. Bagi anak 

retardasi mental tingkat sedang dan berat, pendidikan yang diambil harus 

berlainan atau tersendiri dari program pendidikan umum, karena mereka tidak 

dapat mencerna sistem pelajaran dan kebutuhan sosial teman sebayanya yang 

tidak mengalami retardasi mental. Sistem pendidikan di Indonesia memberikan 

sekolah khusus untuk anak retardasi mental yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB 

dalam meningkatkan tingkah laku fungsional dengan meningkatkan kemandirian 

di sekolah, di rumah, dan komunitasnya. Bantuan latihan  akan meningkatkan 

kemampuan belajar bagi anak retardasi mental, misalnya latihan yang banyak dan 
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lebih sering dari anak normal. Latihan dengan  bermacam situasi dan konteks, 

pengenalan yang penuh arti dengan latihan berulang-ulang akan menghasilkan 

peningkatan kemahiran yang lebih tinggi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Astuti Handayani tahun 2001 dalam 

skripsi yang berjudul “Penggunaan Bahasa Pada Anak Retardasi Mental Ringan 

Tingkat SD Di SLB Pembina Tingkat Nasional Lawang Malang”. Dalam 

penelitian ini Astuti Handayani mengangkat masalah bentuk kata, pelafalan bunyi, 

dan bentuk kalimat pada anak yang mengalami retardasi mental ringan di SLB 

Pembina Lawang Malang. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bentuk kata, 

pelafalan bunyi, dan bentuk kalimat  pada anak yang mengalami retardasi mental. 

Hasil penelitian Astuti Handayani disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan 

oleh anak yang memiliki kelemahan dalam berfikir berbeda dengan anak normal 

lainnya baik dari segi pelafalan bunyi ujaran bahasa dan penggunaan kalimat yang 

bermakna. 

Sehubungan dengan persoalan di atas, perolehan dan penguasaan bahasa 

pada anak menarik untuk dijadikan objek penelitian, terutama pada anak retardasi 

mental yang memiliki perbedaan kemajuan perkembangan bahasa dari pada teman 

sebayanya yang normal. Perkembangan anak yang mengalami retardasi mental 

sangat lemah dan terbatas, selain itu dalam mengembangkan kemahiran dan 

kemampuan berbahasa diperlukan penguasaan kosakata yang dapat memperluas 

penguasaan bahasa. Pada dasarnya perkembangan bahasa anak  tidak terlepas dari 

perkembangan kognisinya, terutama pada proses kognisi berfikir dan mengingat. 

berdasarkan pernyataan tersebut, penulis tertarik mengetahui bagaimana 
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penguasan kosakata bahasa Indonesia berdasarkan kemampuan kognitif pada anak 

retardasi mental di SDLB Negeri Badean 5 Bondowoso dan hubungan antara 

kemampuan berfikir dan mengingat dengan penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia pada anak rtardasi mental di SDLB Negeri Badean 5 Bondowoso. Anak 

retardasi mental yang diteliti adalah kelas VI, karena kelas VI merupakan kelas 

tertinggi di tingkat dasar, yang pada tahap berikutnya akan mempelajari bahasa 

indonesia yang lebih luas. Sehingga memerlukan kualitas dan kuantitas yang lebih 

baik. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Penguasaan Kosakata Bahasa 

Indonesia Berdasarkan Kemampuan Kognisi pada Anak Retardasi Mental Kelas 

VI di SDLB Negeri Badean 5 Bondowoso”. 

 

1.2 Masalah 

1.2.1 Ruang Lingkup Masalah 

Telah dikemukakan bahwa anak retardasi mental memiliki kelemahan 

dalam mengungkapkan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal 

tersebut dikarenakan anak yang mengalami retardasi mental adalah anak yang 

tergolong anak dibawah IQ (Intelligence Quotient) rendah, begitu juga dalam 

penguasaan kosakata bahasa Indonesia yang mereka miliki, kurang sempurna 

sehingga kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Adapun hal yang 

perlu dikaji dalam ruang lingkup masalah agar objek sasaran dapat  dirumuskan 

secara jelas dan tidak meluas. 
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a. Konsep kognisi 

Kognisi merupakan konsep luas yang berhubungan dengan kegiatan 

mental dalam memperoleh, mengelola, mengorganisasi, dan menggunakan 

pengetahuan. Proses utama yang termasuk dalam istilah kognisi mencakup 

mendeteksi, menginterpretasi, mengklasifikasi dan mengingat informasi, 

mengevaluasi gagasan, mengatur strategi, berfantasi, dan bermimpi. Proses 

kognisi mencakup berpikir, membentuk konsep, mengingat, dan memecahkan 

persoalan. Dua di antara beberapa proses kognisi yang akan dibahas adalah 

berpikir dan mengingat. Berpikir merupakan kemampuan meletakkan 

hubungan dari bagian-bagian pengetahuan manusia. Selain itu dalam proses 

berpikir terlebih dahulu mengenal adanya konsep-konsep, kemudian 

dirangkaikan untuk menganalisis sesuatu. Menurut Linschoten (dalam 

Tradjoso, 1993: 52) mengemukakan bahwa ada tiga macam bentuk berpikir, 

yaitu: (1) berpikir representative, bentuk berpikir yang terdapat di antara proses 

berpikir dan proses tanggapan; (2) berpikir pengertian, merupakan hasil dari 

suatu aktivitas; (3) berpikir membangun, bersifat aktif dan merupakan suatu 

pikiran yang murni. Ingatan, manusia mempunyai kemampuan untuk 

mengingat, hal ini menunjukkan bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan 

menimbulkan kembali yang pernah dialaminya; tetapi kadang-kadang ada hal 

yang tidak dapat diingat kembali atau hal-hal yang dilupakan. Jadi, ingatan 

merupakan kemampuan yang terbatas. 

Menurut Barlett (dalam Tradjoso, 1993: 44), ingatan merupakan proses 

aktif yang membentuk kembali pengalaman-pengalaman masa lampau sesuai 
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dengan interpretasi. Kemampuan untuk mengingat atau seberapa banyak 

individu untuk memproduksi tanggapan-tanggapan yang telah diperolehnya 

disebut daya ingatan atau retensi. Retensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain: (1) arti dari materi yang dipelajari. Apabila materi yang dipelajari 

banyak mengandung arti, maka akan lebih banyak yang dapat diingat; (2) 

organisasi dari prisip-prinsip. Prinsip-prinsip yang terorganisir dengan baik 

akan menghasilkan retensi yang lebih baik; (3) metode belajar. Untuk 

memperoleh retensiyang baik perlu dipilih cara belajar yang memadai; (4) 

pengumpulan materi yang dipelajari. Materi yang dikuasai secara baik pada 

waktu belajar kemungkinan retensi yang baik; (5) meninjau kembali apa yang 

telah dipelajari (riview). Makin sering mengadakan review makin baik tingkat 

retensinya. Faktor-faktor yang bersifat pribadi. Faktor-faktor ini antara lain 

minat, bakat, kecakapan, pembawaan, dan kesehatan.                                                                           

b. Kosakata 

Kosakata atau perbendaharaan kata dapat berarti: (1) semua kata yang 

terdapat dalam suatu bahasa; (2) kata-kata yang dikuasai seseorang atau kata-

kata yang dipakai segolongan orang dari lingkungan yang sama; (3) kata-kata 

yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; (4) dalam linguistik, 

kosakata adalah seluruh morfem yang ada dalam suatu bahasa; dan (5) darftar 

jumlah kata dan frase dari suatu bahasa yang disusun secara alfabetis disertai 

batasan dan keterangan (Adiwinarto dkk, 1981: 5).  

Pengusaan kosakata dimulai dari kata-kata yang sering didengar atau 

digunakan, kemudian dihubungkan dengan benda, proses kegiatan, dan situasi 
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yang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kosakata yang lebih dahulu 

dikuasai oleh seorang anak adalah kosakata yang bersifat konkret, kemudian 

dilanjutkan dengan kosakata yang bersifat abstrak. Menurut Clara dan W. Stren 

(dalam Padeta, 1988: 56), pada perkembangan bahasa anak, kosakata yang 

lebih dahulu dikuasai adalah (1) kosakata benda atau nomina yaitu kosakata 

yang dipakai untuk menyebut suatu benda. Nomina berbentuk: nomina dasar, 

nomina turutan, nomina leksem, dan nomina paduan leksem gabungan. Dalam 

skripsi ini yang digunakan adalah nomina dasar seperti batu, radio, gunung, dan 

kereta; (2) kosakata kerja atau verba yaitu kata yang mempunyai arti 

melakukan pekerjaan. Verba dibedakan menjadi verba dasar dan verba turunan. 

Verba turunan ada dua yaitu verba berafiks dan verba reduplikasi. Dalam 

skripsi ini verba yang digunakan adalah verba dasar seperti: bernyanyi, 

mengelap, bersentuhan; (3) kosakata sifat ajektiva yaitu kata yang dipakai 

untuk melukiskan keadaan, menurut bentuknya ajektiva dibedakan menjadi 

ajektiva dasar, ajektiva turunan, dan ajektiva paduan leksem. Dalam skripsi ini 

menggunakan ajektiva dasar seperti: sedih, senang, dan lapar. 

c. Retardasi mental 

Istilah retardasi mental sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, 

dan menurut kebanyakan masyarakat Indonesia istilah kelainan mental sering 

disebut sebagai terganggunya daya fikir atau tidak sempurnanya daya ingatan. 

Dalam hal ini masyarakat juga menyebutnya sebagai seseorang yang 

mengalami keterbelakangan mental, lemah pikiran, lemah ingatan, atau tuna 

grahita. 
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Supratiknya (1995: 77) menyatakan bahwa pada umumnya dikenal empat 

retardasi mental yaitu: (a) retardasi mental ringan, seorang anak yang memiliki 

IQ 57-87 setelah dewasa IQ mereka setara dengan anak usia 8-11 tahun. 

Penyesuaian sosial mereka hampir sama dengan remaja normal, namun kalah 

dalam hal imajinasi, kreativitas, dan kemampuan membuat penilaian-penilaian; 

(b) retardasi mental sedang, golongan ini memiliki IQ antara 36-56. Setelah 

dewasa IQ mereka setara dengan anak-anak usia 4-7 tahun. Biasanya mereka 

memiliki cacat fisik. Koordinasi motoriknya buruk, sehingga gerakan tangan, 

kaki, maupun tubuhn ya tidak luwes. Ada yang agresif dan menunjukkan sikap 

bermusuhan terhadap orang yang belum mereka kenal. Mereka lambat belajar 

dan kemampuan mereka membentuk konsep amat terbatas, namun dapat 

dilatih; (c) retardasi mental berat, golongan ini memiliki IQ antara 25-35. 

Mereka sering disebut penderita lemah mental yang tergantung atau dependent 

retarded. Perkembangan motorik dan bicara mereka sangat terbelakang, sering 

disertai gangguan pengindraan dan motorik. Mereka dapat dilatih untuk 

menolong diri sendiri walaupun secara terbatas; (d) retardasi mental sangat 

berat, golongan ini memiliki IQ kurang dari 24. Kemampuan adaptasi dan 

bicara mereka sangat terbatas. Mereka ini sering disebut golongan lemah 

mental yang perlu disokong secara penuh agar dapat bertahan hidup atau life 

support retardental. Biasanya mereka memiliki cacat tubuh berat dan 

mengalami patologi pada sistem saraf pusat, sehingga pertumbuhan mereka 

sangat lambat. 
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1.2.2  Batasan  Masalah 

Dalam penelitian ini ada kemampuan penguasaan kosakata pada anak 

reatrdasi mental, adapun aspek-aspek yang akan diukur antara lain dalam hal 

kemampuan perkembangan bahasa terutama penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia berdasarkan kemampuan kognitif yang dalam hal ini penguasaan 

kosakata bahasa indonesia tersebut meliputi: kosakata benda, kosakata kerja, 

kosakata sifat berdasarkan kemampuan berpikir dan mengingat pada anak 

retardasi mental.  

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan penguasaan 

kosakata yang dimiliki anak retardasi mental tingkat SD yang dilihat dari ilmu 

bahasa yaitu sebagai berikut: 

a) Penguasaan kosakata bahasa Indonesia meliputi kosakata benda, kosakata 

kerja, dan kosakata sifat bedasarkan kemampuan berpikir dan mengingat pada 

anak retardasi mental. 

b) Hubungan antara kemampuan berpikir dan mengingat dengan penguasaan 

kosakata bahasa Indonesia pada anak retardasi mental. 

1.2.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini secara konkrit adalah:  

a. Bagaimana penguasaan kosakata bahasa Indonesia yang dimiliki anak 

retardasi mental di SDLB Negeri Badean 5 Kecamatan Bondowoso 

berdasarkan kemampuan berpikir dan mengingat? 
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b.  Bagaimana hubungan antara kemampuan berpikir dan mengingat penguasaan 

kosakata bahasa Indonesia pada anak retardasi mental di SDLB Negeri 

Badean 5 Kecamatan Bondowoso? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kemampuan kognisi terhadap penguasaan kosakata bahasa Indonesia 

pada anak retardasi mental di Kecamatan Bondowoso. Tercapainya hasil 

penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi masalah-masalah 

pendidikan dan latihan anak retardasi mental. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. mendeskripsikan  penguasaan kosakata bahasa Indonesia yang meliputi 

kosakata benda, kosakata kerja, dan kosakata sifat berdasarkan kemampuan 

berpikir dan mengingat pada anak retardasi mental  

b. mendeskripsiakan hubungan antara kemampuan berpikir dan mengingat 

penguasaan kosakata bahasa Indonesia pada anak retardasi mental. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian dianggap penting bila memberikan manfaat praktis dan teoritis 

Sekaligus menunjukkan manfaat praktis jika mengaitkan penelitian dengan 

lembaga tertentu khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedang manfaat 
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teoritis adalah menunjukkan relevansi penelitian dengan disiplin ilmu yang lebih 

luas dan menghubungkan penelitian dengan suatu kerangka konseptual. 

1 Manfaat praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan usulan yang berarti kepada 

lembaga pendidikan luar biasa tentang kosakata yang dimilki anak 

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan keluarga 

pada khususnya tentang arti penting memberikan motivasi kepada anak-

anak penderita retardasi mental agar lebih meningkatkan kemampuannya 

untuk berbicara atau berbahasa sehingga anak mampu berkomunikasi dan 

bergaul dengan baik. 

2 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan pendidikan luar biasa, khususnya 

menyangkut perkembangan bahasa, terutama penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia berdasarkan kemampuan kognitif pada anak retardasi mental. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

Berikut beberapa penegesan istilah dalam penelitian ini: 

a) Kosakata adalah kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa kata-kata yang 

dikuasai seseorang atau kata-kata yang dipakai segolongan orang dari 

lingkungan yang sama, kata-kata yang dipakai dalam bidang suatu ilmu 

pengetahuan, dalam linguistik kosakata adalah seluruh morfem yang ada 

dalam suatu bahasa, dan daftar jumlah kata dan frase dari suatu bahasa yang 
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disusun secara alfabetis disertai batasan dan keteranagn (Adiwimarto, 1981: 

5). 

b) Retardasi mental adalah fungsi intelektual umum di bawah rata-rata disertai 

dengan ketidakmampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang 

muncul selama masa pertumbuhan (Supratiknya, 1995: 76) 

c) Kognisi adalah konsep luas yang berhubungan dengan kegiatan mental dalam 

memperoleh, mengelola, mengorganisasi, dan menggunakan pengetahuan. 

Proses utama yang termasuk dalam istilah kognisi mencakup mendeteksi, 

menginterpretasi, mengklasifikasi dan mengingat informasi, mengevaluasi 

gagasan, mengatur strategi, berfantasi, dan bermimpi (Mussen dkk, 1988: 

194). 

d) Bahasa adalah alat komunikasi antarmanusia dalam kehidupan masyarakat. 

Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian amanat dari sumber atau 

pengirim kepada penerima melalui saluran. Saluran itu adalah komunikasi 

yang dilakukan dengan menggunakan alat bunyi yang dihasilkan oleh alat 

ucap manusia dan diwujudkan dengan lisan dan tulisan (Kridalaksana, 1993: 

116). 

 

 

 

 


