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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian teori 

1. Down Syndrome 

a. Pengertian anak Down syndrome 

Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan 

perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya 

abnormalitas perkembangan kromosom menurut Cuncha dalam Mark 

L.Batshaw, M.D. Menurut Bandi (1992: 24) anak cacat mental pada 

umumnya mempunyai kelainan yang lebih dibandingkan cacat lainnya, 

terutama intelegensinya. Hampir semua kemampuan kognitif anak 

cacat mental mengalami kelainan seperti lambat belajar, kemampuan 

mengatasi masalah, kurang dapat mengadakan hubungan sebab akibat, 

sehingga penampilan sangat berbeda dengan anak lainnya. Anak cacat 

mental ditandai dengan lemahnya kontrol motorik, kurang 

kemampuannya untuk mengadakan koordinasi, tetapi dipihak lain dia 

masih bisa dilatih untuk mencapai kemampuan sampai ke titik normal. 

Tanda-tanda lainnya seperti membaca buku ke dekat mata, mulut 

selalau terbuka untuk memahami sesuatu pengertian memerlukan 

waktu yang lama, mempunyai kesulitan sensoris, mengalami hambatan 

berbicara dan perkembangan verbalnya. 
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Menurut Gunarhadi (2005 : 13) down syndrome adalah suatu 

kumpulan gejala akibat dari abnormalitas kromosom, biasanya 

kromosom 21, yang tidak dapat memisahkan diri selama meiosis 

sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. Kelainan ini pertama 

kali ditemukan oleh Seguin dalam tahun 1844. Down adalah dokter 

dari Inggris yang namanya lengkapnya Langdon Haydon Down. Pada 

tahun 1866 dokter Down menindaklanjuti pemahaman kelainan yang 

pernah dikemukakan oleh Seguin tersebut melalui penelitian. Seguin 

dalam Gunarhadi 2005:13 mengurai tanda-tanda klinis kelainan 

aneuploidi pada manusia. Seorang individu aneuploidi memiliki 

kekurangan atau kelebihan di dalam sel tubuhnya. Pada tahun 1970-an 

para ahli dari Amerika dan Eropa merevisi nama dari kelainan yang 

terjadi pada anak tersebut dengan merujuk penemu pertama kali 

syndrome ini dengan istilah down syndrome dan hingga kini penyakit 

ini dikenal dengan istilah yang sama. (Down syndrome Byadminon 

April12th,2008http://www.sulastowo.com/2008/04/12/down-

syndrome/) 

 Jenis aneuploidi sebagai penyimpangan kromosom tersebut dia 

namakan trisomi 21, yang berarti kromosom nomor 21 memiliki 3 

genom (Pai dalam Gunarhadi, 2005 : 13). Kondisi manusia yang 

diakibatkan oleh penyimpangan kromosom jenis trisomi 21 diberi 

istilah idiot mongoloid atau mongoloisme. Diberi nama demikian, 

karena kondisi individual dengan trisomi 21 dianggap memiliki ciri-
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ciri wajah yang menyerupai orang oriental. Namun sekarang kondisi 

yang demikian itu dinyatakan sebagai down syndrome. Asosiasi 

keterbelakangan mental tidak melekat pada suatu golongan atau 

bangsa tertentu. Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan 

perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya 

abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk 

akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri 

saat terjadi pembelahan. Kromosom merupakan serat-serat khusus 

yang terdapat didalam setiap sel didalam badan manusia dimana 

terdapat beberapa genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang. 

Selain itu down syndrom disebabkan oleh hasil daripada 

penyimpangan kromosom semasa konsepsi. Ciri utama daripada 

bentuk ini adalah dari segi struktur muka dan satu atau ketidak 

mampuan fisik dan juga waktu hidup yang singkat. Sebagai 

perbandingan, bayi normal dilahirkan dengan jumlah 46 kromosom (23 

pasang) sedangkan bayi down syndrome dilahirkan hanya sepasang 

kromosom 21 (2 kromosom 21 dikarena bayi dengan penyakit down 

syndrom terjadi disebabkan oleh kelebihan kromosom dimana 3 

kromosom 21 menjadikan jumlah kesemua kromosom ialah 47 

kromosom. Keadaan ini dapat terjadi terhadap laki-laki maupun 

perempuan. 
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penerimaan informasi melalui kelima indra yaitu penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap 

(http://eramuslim.com/konsultasi/anak-luar-biasa/apakah-down-

syndrome-akibat-penyakit-keterunan.htm). 

Anak down syndrome biasanya kurang bisa mengkoordinasikan 

antara motorik kasar dan halus. Misalnya kesulitan menyisir rambut 

atau mengancing baju sendiri. Selain itu anak down syndrome juga 

kesulitan untuk mengkoordinasikan antara kemampuan kognitif dan 

bahasa, seperti memahami manfaat suatu benda (Selikowitz, 2001). 

Menurut Selikowitz (2001), anak down syndrome dan anak 

normal pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam  tugas 

perkembangan, yaitu mencapai kemandirian. Namun, perkembangan 

anak down syndrome lebih lambat dari pada anak normal. Jadi 

diperlukan suatu terapi untuk meningkatkan kemandirian anak down 

syndrome. Peran serta orang tua sangat dibutuhkan. Doman (2003) 

mengungkapkan bahwa 15% orang tua yang mengetahui anaknya 

mengalami down syndrome akan kembali ke rumah dan tidak 

melakukan suatu program terapi. Sebanyak 35% yaitu orang tua yang 

gigih tekadnya untuk ikut Program Perawatan Intensif. Sebanyak 50% 

orang tua akan kembali ke rumah, mendiagnosis anaknya, mendesain 

sebuah program untuk anaknya dan melaksanakan program itu dengan 

tingkat frekuensi, intensitas dan durasi yang berbeda-beda dengan 

harapan memperoleh hasil yang sepadan dengan program itu. 
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(http://www.digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-15759-

3405100009-chapter1pdf.pdf) 

Dari pendapat tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

down syndrome adalah anak yang memiliki kelebihan kromosom 

sehingga intelektual dibawah rata-rata dan memiliki kelainan fisik. 

Kelainan pada anak down syndrome sangat jelas dan setiap anak down 

syndrome hampir memiliki wajah yang serupa.  

 

b. Karakteristik Anak Down syndrome 

Gejala yang muncul akibat down syndrome dapat bervariasi 

mulai dari yang tidak tampak sama sekali, tampak minimal sampai 

muncul tanda yang khas : 

1) Penderita dengan tanda khas sangat mudah dikenali dengan adanya 

penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala yang relatif 

kecil dari normal (microchephaly) dengan bagian (anteroposterior) 

kepala mendatar 

2) 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 

berlebihan kulit di sudut dalam. Ukuran mulut adalah kecil dan 

ukuran lidah yang besar menyebabkan lidah selalu terjulur. Mulut 

yang mengecil dan lidah yang menonjol keluar (macroglossia). 

Pertumbuhan gigi lambat dan tidak teratur. Paras telinga adalah 
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lebih rendah. Kepala biasanya lebih kecil dan agak lebar dari 

bagian depan ke belakang. 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. 

3) Manifestasi mulut : gangguan mengunyah menelan dan bicara. 

scrotal tongue, rahang atas kecil (hypoplasia maxilla), 

keterlambatan pertumbuhan gigi, hypodontia, juvenile 

periodontitis, dan kadang timbul bibir sumbing Hypogenitalism 

(penis, scrotum, dan testes kecil), hypospadia, cryptorchism, dan 

keterlambatan perkembangan pubertas. 

4)  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 

5) Tanda klinis pada bagian tubuh lainnya berupa tangan yang pendek 

termasuk ruas jari-jarinya serta jarak antara jari pertama dan kedua 
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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 kerap berlaku ialah 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 salur ateriosis yang berkekalan 

(Patent Ductus Ateriosis / PDA). Bagi kanak-kanak down syndrom 

boleh mengalami masalah jantung berlubang jenis kebiruan 

(cynotic spell) dan susah bernafas. 

6) Pada sistim pencernaan dapat ditemui kelainan berupa sumbatan 

pada esofagus (esophageal atresia) atau duodenum (duodenal 

atresia). Saluran esofagus yang tidak terbuka (atresia) ataupun 

tiada saluran sama sekali di bagian tertentu esofagus. Biasanya ia 

dapat dekesan semasa berumur 1 – 2 hari 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 
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dan seterusnya selepas kelahiran di mana perut membuncit dan 

susah untuk buang air besar. Saluran usus rectum atau bagian usus 

yang paling akhir (dubur) yang tidak terbuka langsung atau 

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. 

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 sindrom down atau mereka yang 

hamil di atas usia 40 tahun harus dengan hati- hati memantau 

perkembangan janinnya karena mereka memiliki risiko melahirkan 

anak dengan sindrom down lebih tinggi. 

7) Sifat pada tangan dan lengan : Sifat-sifat 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 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 
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menjadi lembek dan menghadapi masalah dalam perkembangan 

motorik kasar. Masalah-masalah yang berkaitan dengan masa 

kanak-kanak down syndrom mungkin mengalami masalah kelainan 

organ-organ dalam terutama sekali jantung dan usus. 

8) Down syndrom mungkin mengalami masalah Hipotiroidism yaitu 

kurang hormon tiroid. Masalah ini berlaku di kalangan 10 % 

kanak-kanak down syndrom. Down syndrom mempunyai 

ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bagian leher yang 

menyebabkan berlakunya penyakit lumpuh (atlantoaxial 

instability) dimana ini berlaku di kalangan 10% kanak-kanak down 

syndrom. Sebagian kecil mereka mempunyai risiko untuk 

mengalami kanker sel darah putih yaitu leukimia. Pada otak 

penderita sindrom down, ditemukan peningkatan rasio APP 

(amyloid precursor protein) seperti pada penderita Alzheimer.  

9) Masalah Perkembangan Belajar Down syndrom secara 

keseluruhannya mengalami keterbelakangan perkembangan dan 

kelemahan kognitif. Pada pertumbuhana mengalami masalah 

lambat dalam semua aspek perkembangan yaitu lambat untuk 

berjalan, perkembangan motorik halus dan berbicara. 

Perkembangan sosial mereka agak menggalakkan menjadikan 

mereka digemari oleh ahli keluarga. Mereka juga mempunyai sifat 

periang. Perkembangan motor kasar mereka lambat disebabkan 

otot-otot yang lembek tetapi mereka akhirnya berhasil melakukan 

hampir semua pergerakan kasar. 
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10) 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 dwon syndrome dapat 

mengoptimakan gangguan yang sudah ada. 44 % down syndrom 

hidup sampai 60 tahun dan hanya 14 % hidup sampai 68 tahun. 

Tingginya angka kejadian penyakit jantung bawaan pada penderita 

ini yang mengakibatkan 80 % kematian. Meningkatnya resiko 

terkena leukimia pada down syndrom adalah 15 kali dari populasi 

normal. Penyakit Alzheimer yang lebih dini akan menurunkan 

harapan hidup setelah umur 44 tahun. 

Tanda-tanda yang muncul akibat down syndrome dapat 

bervariasi mulai dari yang  tidak tampak sama sekali, tampak minimal 

sampai muncul tanda yang khas. Tanda yang paling khas pada anak 

yang menderita down syndrome adalah adanya keterbelakangan 

perkembangan fisik dan mental pada anak (Olds, London, & 

Ladewing, 1996). Penderita down syndrome sangat mudah dikenali 

dengan adanya penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala 

yang relatif kecil dari normal (microchephaly) dengan bagian 

(anteroposterior) kepala mendatar. Pada bagian wajah biasanya 
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tampak sela hidung yang datar, mulut yang mengecil dan lidah yang 

menonjol keluar (macroglossia). Seringkali mata menjadi sipit dengan 

sudut bagian tengah membentuk lipatan (epicanthal folds). 

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 menyebakan gangguan atau bahkan kerusakan pada 

sistem organ yang lain. Pada sistem pencernaan dapat ditemui kelainan 

berupa sumbatan pada esophagus (esophageal atresia) atau duodenum  

(duodenal atresia). Apabila anak sudah mengalami sumbatan pada 

organ-organ tersebut biasanya akan diikuti muntah-muntah. Pada bayi 

baru lahir kelainan dapat berupa Congenital Heart Disease. Kelainan 

ini yang biasanya berakibat fatal di mana bayi dapat meninggal dengan 

cepat. (Down syndrome By admin on April 12th, 2008 

http://www.sulastowo.com/ 2008/04/12/down-syndrome/). 

Secara fisik down syndrome memiliki tanda-tanda yang sama 

meskipun kadar dan kondisinya berbeda antara seorang individu down 

syndrome dengan individu down syndrome lainnya.  

Menurut Blackman dalam Gunarhadi (2005 : 17) 

penyimpangan kromosom trisomi 21 menyebabkan ciri-ciri fisik 

perkembangan anak down syndrome sebagai berikut: 
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1) Penyakit jantung bawaan. 

2) Gangguan mental. 

3) Tubuh kecil. 

4) Kekuatan otot lemah. 

5) Kelenturan yang tinggi pada persendian. 

6) Bercak pada iris mata. 

7) Posisi mata miring keatas. 

8) Adanya lipitan ekstra pada sudut mata. 

9) Lubang mulut kecil sehingga lidah cenderung menekuk. 

10) Tangan pendek tetapi lebar dengan lipatan tunggal pada telapak 

tangan. 

Menurut Moh. Amin (1995:37) menyebutkan karakteristik anak 

down syndrome menurut tingkatan adalah sebagai berikut: 

1) Karakteristik anak down syndrome ringan 

Anak down syndrome ringan banyak yang lancar berbicara tetapi 

kurang pembendaharaan katanya, Mengalami kesukaran berpikir 

abstrak tetapi masih mampu mengikuti mengikuti kegiatan 

akademik dalam batas-batas tertentu. Pada umur 16 tahun baru 

mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak umur 12 tahun. 

2) Karakteristik anak down syndrome sedang 

Anak down syndrome sedang hampir tidak bisa mempelajari 

pelajaran-pelajaran akademik. Mereka umumnya dilatih untuk 
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merawat diri dan aktivitas sehari-hari. Pada umur dewasa mereka 

baru mencapai tingkat kecerdasan yang sama dengan umur 7 tahun. 

3) Karakteristik anak down syndrome berat dan sangat berat 

Anak down syndrome berat dan sangat berat sepanjang hidupnya 

akan selalu bertanggung pada pertolongan dan bantuan orang lain. 

Mereka tidak dapat memelihara diri, tidak dapat membedakan 

bahaya atau tidak, kurang dapat bercakap – cakap. Kecerdasannya 

hanya berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berusia 

3 atau 4 tahun.� Sifat pada kepala, muka dan leher : Mereka 

mempunyai paras muka yang hampir sama seperti muka orang 

Mongol. Pangkal hidungnya pendek. Jarak diantara 2 mata jauh 

dan berlebihan kulit di sudut dalam. 

 

c. Faktor Penyebab  Anak Down Syndrome 

Bagi ibu yang berumur 35 tahun keatas, semasa mengandung 

mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan anak Down 

Syndrom. Sembilan puluh lima penderita down syndrom disebabkan 

oleh kelebihan kromosom 21. Keadaan ini disebabkan oleh "non-

dysjunction" kromosom yang terlibat yaitu kromosom 21 dimana 

semasa proses pembahagian sel secara mitosis pemisahan kromosom 

21 tidak berlaku dengan sempurna.  

Di kalangan 5 % lagi, anak-anak down syndrom disebabkan 

oleh mekanisma yang dinamakan "Translocation". Keadaan ini 

biasanya berlaku oleh pemindahan bahan genetik dari kromosom 14 
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kepada kromosom 21. Bilangan kromosomnya normal yaitu 23 pasang 

atau jumlah kesemuanya adalah 46 kromosom (Sekelumit Tentang 

Down syndrome, http://www.indosiar.com/news/kata/74254/sekelumit-

tentang-down-syndrome) 

Menurut Gunarhadi (2005 : 27) faktor penyebab down 

syndrome antara lain: 

1)  Hubungan faktor oksigen dengan down syndrome 

Down syndrome terjadi bukan karena faktor luar, down 

syndrome terjadi karena kekurangan kromosom akibat dari 

kecelakaan yang bersifat genetika yang bisa dideteksi melalui 

pemeriksaan amniosintesis. Para dokter menekankan bahwa down 

syndrome tidak terkait dengan segala yang dilakuakan oleh orang 

tua baik sebelum ataupun selama kehamilan. Down syndrome 

terjadi bukan karna makanan atau minuman yang dikonsumsi 

ibunya ketika hamil, tidak juga perasaan traumatis, bukan pula ibu 

dan ayah melakukan atau menyesali perbuatannya yang telah 

dialami. 

2) Hubungan faktor endogen dengan down syndrome 

Down syndrome disebabkan karena adanya kromosom 

ekstra dalam setiap sel tubuh, faktor penyebab lain yang 

menimbulkan resiko tingginya resiko mempunyai anak down 

syndrome adalah umur rang tua. Semakin tua umur  ibu, semakin 

pula ibu memiliki peluang untuk melahirkan anak down syndrome. 
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Peningkatan peluang melahirkan anak down syndrome terjadi 

apabila ibu berusia 35 tahun keatas. Usia berpengaruh terhadap 

peluang memiliki anak down syndrome, seorang ayah yang berusia 

50 tahun terbukti menunjukan pengaruh terhadap konsepsi 

(pembuahan) janin dengan down syndrome (Stray dalam Gunarhadi 

2005 : 9) 

Angka kejadian anak yang lahir menjadi down syndrome 

dikaitkan dengan usia ibu saat kehamilan: 

1) 15-29 tahun - 1 kasus dalam 1500 kelahiran hidup. 

2) 31-34 tahun – 1 kasus dalam 800 kelahiran hidup. 

3) 35-39 tahun – 1 kasus dalam 270 kelahiran hidup. 

4) 40-44 tahun – 1 kasus dalam 100 kelahiran hidup. 

5) Lebih dari 45 tahun -1 kasus dalam 50 kelahiran hidup. 

(http://childrengrowup.wordpress.com/2012/02/06/deteksi-dini-

pencegahan-dan-penatalaksanaan-sindrom-down/). 

Menurut Yanet dalam buku Gangguan Psikiater pada anak-

anak Retardasi Mental oleh Triman yang dikutip oleh Munzayanah 

(2000 : 14) faktor penyebab down sindrome dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu:  

1) Kelompok Biomedi 

a) Pre natal. Dapat terjadi karena infeksi pada waktu ibu hamil, 

gangguan metabolisme, iradiasi sewaktu umur kehamilan 

antara 2-6 minggu, kelainan kromosom, malnutrisi. 
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b) Natal. Anaxia (terhambatnya pasokan darah ke otak), asphisia, 

prematuritas, postmaturitas, kerusakan otak. 

c) Postnatal. Dapat terjadi karena malnutrisi, infeksi (meningitis 

dan enchepalitis), trauma 

2) Kelompok Sosio Kultural 

Kelompok etiologi ini dipengaruhi oleh proses psikososial dalam 

keluarga. Davis mengemukakan 3 macam teori, yaitu: 

a) Teori stimulasi 

Umumnya adalah penderita down syndrome yang tergolong 

ringan, disebabakan kekurangan rangsang, atau kekurangan 

kesempatan dari keluarga. 

b) Teori gangguan 

Kegagalan keluarga dalam memberikan proteksi yang cukup 

terhadap stress pada masa anak-anak, sehingga mengakibatkan 

gangguan pada proses mental. 

c) Teori keturunan 

Teori ini menggunakan hubungan antara orang tua dan anak 

lemah sehingga anak mengalami stress akan bereaksi dengan 

cara yang bermacam-macam untuk dapat menyesuaikan diri. 

 

d. Permasalahan Anak Down Syndrome 

Permasalahan anak down syndrome adalah terdapat pada 

karakteristiknya yang akan menjadi hambatan pada kegiatan 

belajarnya. Mereka dihadapkan dengan masalah internal dalam 
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mengembangkan dirinya melalui pendidikan yang diikutinya. Menurut 

Gunarhadi (2005 : 197), masalah-masalah tersebut tampak dalam hal 

dibawah ini:  

1) Kehidupan sehari-hari 

  Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan 

diri dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan di rumah dan kondisi 

anak down syndrome akan membawa suasana yang kurang 

kondusif terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Pihak sekolah 

tidak berhubungan secara akademis, melainkan harus pula 

mempertimbangkan usaha peningkatan kebiasaan dan kondisi 

kesehatan yang lebih baik bagi anak. 

2) Kesulitan belajar 

  Kesulitan belajar anak down syndrome adalah masalah 

paling besar, mengingat keterbatasan mereka kegiatan 

pembelajaran yang di sekolah. Keterbatasan ini tercermin dari 

seluruh aspek akademik seperti, matematika, IPA, IPS dan Bahasa. 

3) Penyesuaian Diri 

  Tingkat kecerdasan yang dimiliki anak down syndrome 

tidak saja berpengaruh terhadap kesulitan belajar, melainkan juga 

terhadap penyesuaina diri. Hallahan D dan Kauffanan dalam 

(Gunarhadi 2005 : 198)  mengisyaratkan bahwa seorang 

dikategorikan down syndrome harus memiliki dua persyaratan 

yaitu tingkat kecerdasan dibawah normal dan bermasalah dalam 



29 

 

penyesuaian diri. Implikasinya terhadap pendidikan, anak down 

syndrome harus mendapatkan porsi pembelajaran untuk 

meningkatkan ketrampilan sosialnya. 

4) Ketrampilan Bekerja 

  Ketrampilan bekerja erat kaitannya dengan hidup mandiri. 

Keterbatasan anak down syndrome  banyak menyekat antara 

kemampuan yang dimliki tuntutan kreativitas yang diperlukan 

untuk bekerja. Akibatnya untuk bekerja kepada orang lain. Anak 

down syndrome tersingkir dalam kompetensi. Pekerjaan yang 

mungkin dilakukan dalam rangka hidup mandiri adalah usaha 

domestic. Hal itu pun secara empiris dapat dilihat bahwa dewasa 

down syndrome banyak menggantungkan hidupnya kepada orang 

lain, terutama keluarganya. Bagi sekolah keadaan demikian 

merupakan tantangan bahwa selain akademik, anak down 

syndrome perlu sekali memperoleh ketrampilan bekerja dalam 

mempersiapkan masa depannya. 

5) Kepribadian dan Emosinya 

  Karena kondisi mentalnya anak down syndrome sering 

menampilkan kepribadiannya yang tidak seimbang. Terkadang 

tenang terkadang juga kacau, sering termenung berdiam diri, 

namun terkadang menunjukan sikap tantrum (ngambek),  marah-

marah, mudah tersinggung, mengganggu orang lain, atau membuat 

kacau dan bahkan merusak. 
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e. Jenis-Jenis Terapi Pada Anak Down Syndrome 

1) Terapi Fisik (Physio Theraphy) 

Terapi ini biasanya diperlukan pertama kali bagi anak down 

syndrome. Dikarenakan mereka mempunyai otot tubuh yang 

lemas, terapi ini diberikan agar anak dapat berjalan dengan cara 

yang benar. 

2) Terapi Wicara  

Terapi ini perlukan untuk anak down syndrome yang mengalami 

keterlambatan bicara dan pemahaman kosakata. 

3) Terapi Okupasi  

Terapi ini diberikan untuk melatih anak dalam hal kemandirian, 

kognitif/ pemahaman, kemampuan sensorik dan motoriknya. 

Kemandirian diberikan kerena pada dasarnya anak down 

syndrome tergantung pada orang lain atau bahkan terlalu acuh 

sehingga beraktifitas tanpa ada komunikasi dan tidak 

memperdulikan orang lain. Terapi ini membantu anak 

mengembangkan kekuatan dan koordinasi dengan atau tanpa 

menggunakan alat. 

4) Terapi Remedial 

Terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami gangguan 

kemampuan akademis dan yang dijadikan acuan terapi ini 

adalah bahan-bahan pelajaran dari sekolah biasa. 
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5) Terapi Sensori Integrasi 

Sensori Integrasi adalah ketidakmampuan mengolah 

rangsangan/sensori yang diterima. Terapi ini diberikan bagi 

anak down syndrome yang mengalami gangguan integrasi 

sensori misalnya pengendalian sikap tubuh, motorik kasar, 

motorik halus dll. Dengan terapi ini anak diajarkan melakukan 

aktivitas dengan terarah sehingga kemampuan otak akan 

meningkat. 

6) Terapi Tingkah Laku (Behaviour Theraphy) 

Mengajarkan anak down syndrome yang sudah berusia lebih 

besar agar memahami tingkah laku yang sesuai dan yang tidak 

sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di 

masyarakat. 

7) Terapi Akupuntur 

Terapi ini dilakukan dengan cara menusuk titik persarafan pada 

bagian tubuh tertentu dengan jarum. Titik syaraf yang ditusuk 

disesuaikan dengan kondisi sang anak. 

8) Terapi Musik 

Terapi musik adalah anak dikenalkan nada, bunyi-bunyian, dll. 

Anak-anak sangat senang dengan musik maka kegiatan ini akan 

sangat menyenangkan bagi mereka dengan begitu stimulasi dan 

daya konsentrasi anak akan meningkat dan mengakibatkan 

fungsi tubuhnya yang lain juga membaik 
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9) Terapi Lumba-Lumba 

Terapi ini biasanya dipakai bagi anak Autis tapi hasil yang 

sangat mengembirakan bagi mereka bisa dicoba untuk anak 

down syndrome. Sel-sel saraf otak yang awalnya tegang akan 

menjadi relaks ketika mendengar suara lumba-lumba. 

10) Terapi Craniosacral 

Terapi dengan sentuhan tangan dengan tekanan yang ringan 

pada syaraf pusat. Dengan terapi ini anak down syndrome 

diperbaiki metabolisme tubuhnya sehingga daya tahan tubuh 

lebih meningkat. (http://sukaesih21.wordpress.com/2010/05/10/ 

jenis-jenis-terapi-yang-dibutuhkan-anak-down-syndrome/) 

 

f. Asupan Gizi Bagi Anak Down Syndrome 

Ada berbagai penelitian nutrisi yang dilakukan untuk 

memperbaiki kelainan pada anak dengan down syndrome, namun hasil 

penelitian tidak semuanya memberikan hasil yang sama. Nutrisi secara 

khusus diberikan memang tidak ada, namun pada intinya setiap 

makanan yang diberikan sebaiknya mengandung cukup zat gizi makro 

(seperti karbohidrat, protein, asam amino, lemak) dan zat gizi mikro 

(seperti vitamin, mineral, dan antioksidan) untuk menyokong 

pertumbuhan dan perkembangannya, seperti: 

a) Vitamin: sebaiknya diberikan dengan dosis yang sesuai 

kebutuhan anak, jangan  diberikan dalam jumlah berlebihan 

terutama untuk vitamin A karena bersifat toksik bagi tubuh. 
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b) Mineral: terutama zinc (seng) dan selenium. Pada beberapa 

penelitian, pemberian zinc dan selenium pada anak dengan down 

syndrome dapat memperbaiki daya tahan tubuh. Adapun dosis 

yang dianjurkan tetap sesuai kebutuhan, jadi jangan diberikan 

dalam megadosis. Sumber bahan makanan yang kaya akan zinc 

seperti daging ayam, daging sapi, maupun seafood, dan yang 

kaya akan selenium seperti jamur kancing, jamur shitake, ikan 

cod, udang, ikan kakap, tuna, hati, dan salmon. 

c) Asam amino: ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa 

anak dengan down syndrome memiliki kadar asam amino serin 

dan triptofan yang agak rendah, dan asam amino sistein serta 

lisin yang agak tinggi dalam darahnya. Asam amino serin 

merupakan satu dari asam amino non esensial yang membentuk 

protein. Dikatakan kekurangan asam amino ini akan 

menyebabkan terjadinya perlambatan berpikir dan 

keterbelakangan keterampilan atau skill fisik. Bahan makanan 

yang kaya akan asam amino serin seperti: kacang kedelai, telur, 

kacang-kacangan, daging sapi, ikan, daging ayam, asparagus, dan 

lain sebagainya. 

d) Demikian juga dengan triptofan penting untuk fungsi 

neurotransmitter atau penghantar sinyal otak sehingga 

memperbaiki mood (seperti rasa cemas, stres dan depresi), 

membuat tidur lebih nyaman, merangsang nafsu makan, 



34 

 

meningkatkan daya konsentrasi dan membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Adapun bahan makanan yang kaya akan 

triptofan seperti: dada ayam, tuna, kacang kedelai, daging sapi, 

udang, salmon, dan lain sebagainya. 

e) Antioksidan: beberapa penelitian mengatakan bahwa kelainan 

kromosom pada anak dengan down syndrome dikarenakan 

kekurangan dari antioksidan tubuh sehingga terjadi banyak 

kerusakan pada DNA. Oleh karena itu konsumsi antioksidan 

sangatlah membantu mengurangi atau memperbaiki kerusakan 

DNA yang terjadi. Contoh antioksidan yang bisa digunakan 

seperti likopen (pada tomat, semangka, jambu biji merah, lobster, 

dan lain-lain), beta-karoten, vitamin A, B, C, E, zinc, dan 

selenium.  

f) Probiotik dan prebiotik: banyak anak dengan down syndrome 

yang mengalami konstipasi, oleh karena itu pemberian pro dan 

prebiotik selain serat makanan dan cairan yang cukup, sangat 

baik untuk memperbaiki kondisi ini, dan juga dapat memperbaiki 

sistem kekebalan tubuh. 

g) DHA omega 3: pemberian DHA pada anak dengan down 

syndrome dapat memperbaiki perkembangan saraf dan mata 

termasuk sel membran pada otak dan retina. Pemberian DHA 

tidak boleh berlebihan karena dapat menekan daya tahan tubuh. 

Oleh karena itu terbaik diperoleh dari bahan makanan sumber 
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seperti flaxseed, salmon, sardine, kedelai, udang, scallop, dan 

lain sebagainya. 

h) Kolin: pemberian kolin dapat merangsang proses mielinisasi 

jaringan saraf, memperbaiki komunikasi saraf dengan otot, 

mengurangi reaksi peradangan dan meningkatkan 

neurotransmitter otak. Bahan makanan yang kaya akan kolin 

seperti: kacang kedelai, kuning telur, kembang kol, tomat, susu, 

tomat, jagung, flaxseed, dan masih banyak lagi. 

(http://female.kompas.com/read/2012/01/19/11364699/Asupan.G

izi.untuk.Anak.Down.Syndrome). 

 

2. Kognitif 

a. Pengertian Kognitif 

Kognitif merupakan proses berpikir yaitu kemampuan individu 

untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu 

kejadian atau peristiwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Gagne (2008) 

bahwa kognitif adalah proses yang terjadi secara interal didalam pusat 

susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kemampuan 

kognitif ini berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan 

fisik dan saraf-saraf dipusat susunan saraf terkait. 

Terman mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan 

untuk berfikir secara abstrak, Colvin dalam (Darsinah, 2011 : 2) 

mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan.  
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Sementara itu Hunt dalam (Darsinah, 2011: 2)  mendefinisikan 

bahwa kognitif adalah tehnik memproses informasi yang disediakan 

oleh indra. Kesimplan dari pendapat teori diatas, dapat diketahui 

bahwa ketiganya mengemukakan kognitif merupakan kemampuan 

untuk berpikir. Aktifitas berfikir bisa berupa memahami, 

menghubungkan, menerapkan, maupun melakukan evalusasi. Potensi 

kognitif ditentukan pada saat konsepsi, namun terwujud atau tidaknya 

potensi kognitif tergantung dari lingkungan dan kesempatan yang 

diberikan.potensi kognitif yang dibawa sejak lahir atau nerupakan 

fakor keturunann akan menentukan batas perkembangan tingkat 

itelegensi.  

Perkembangan kognitif merupakan salah satu perkembangan 

manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, yakni semua proses 

psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan 

memikirkan lingkungannya.  

Pieget dalam (Darsinah, 2011 : 79) memandang bahwa anak 

memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai 

realitas, anak tidak pasif menerima informasi. Selanjutnya walaupun 

proses berpikir dan konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasi 

oleh pengalamannya dengan dunia sekitar dia, namun anak juga aktif 

menginterpretasikan informasi yang ia peroleh dari pengalaman, serta 

dalam mengadaptasikannya pada pengetahuan dan konsepsi. 

 



37 

 

b. Perkembangan Kognitif 

Istilah perkembangan sering digunakan secara bergantian 

dengan pertumbuhan. Kedua istilah tersebut tidak terpisah, melainkan 

berhubungan. Pertumbuhan akan mempengaruhi perkembangan, begitu 

juga sebaliknya.kondisi biologis akan mempengaruhi terhadap kondisi 

psikologi, demikian pula sealiknya. Hal ini bisa kita lihat dari 

pertumbuhan sel saraf otak, dimana otak yang rimbun dengan juluran 

sel saraf akan menghasilkan fungsi psikis atau kualitas pemikiran yang 

berbea dengan otak yang kosong. 

Perkembanga kognitif merupakan perubahan kognitif yag 

terjadi pada aspek kognitif anak ,dimana perubahan ini merupakan 

suatu proses yang berkesinambungan. Suharnan (2005) 

mengemukakan bahwa perkembangan kognitif adalah tahap-tahap 

perkembangan manusia mulai dari usia anak-anak sampai dewasa, 

mulai dari proses berfikir secara konkrit atau melibatkan konsep-

konsep kokrit sampai dengan yang lebih tinggi yaitu konsep abstrak 

dan logis. Proses kognitif meliputi ingatan, pikiran, simbol, penalaran, 

dan pemecahan persoalan. 

Perkembangan kognitif pada anak-anak disebut tahap 

praoperasional, yang berlangsung antara usia 2 sampai 7 tahun. 

Pemikiran praoperasional tidak lain adalah suatu masa tunggu yang 

singkat bagi pemikiran operasional, sekalipun pada masa ini 

menekankan bahwa anak belum berpikir secara operasional. Pada masa 
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ini konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, 

egosentrisme mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya 

keyakinan pada hal magis. Namun pada masa ini anak masih tetap 

memikirkan pada peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman 

yang dialaminya. 

Secara garis besar pemikiran praoperasional terbagi dua sub 

tahap (Heterington & Parke, 1987), antara lain : 

1) Sub tahap Prakonseptual (2 – 4 tahun) 

Sub tahap Prakonseptual disebut juga pemikiran simbiolik 

(symbiolic trought) karena karakteristik utama pada tahap ini 

ditandai dengan munculnya sistem-sistem lambang atau simbol, 

seperti bahasa. Pada tahap ini anak-anak mengembangkan 

kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara 

mental suatu objek yang tidak ada (berbeda dengan yang lain). 

Seperti contoh sebuah pisau yang terbuat dari plastik merupakan 

suatu yang nyata yang dapat mewakili hal sebenarnya. Pencapaian 

kognitif pada subtahap pra operasional itu ditandai dengan 

kemunculan pemikiran simbolis. Anak akan dapat dengan mudah 

mengingat kembali dan membandingkan objek-objek serta 

pengalaman-pengalaman yang diperolehnya jika pengalaman 

tersebut mempunyai nama dan konsep yang dapat menggambarkan 

karakteristiknya. Simbol-simbol juga membantu anak-anak 

mengkomunikasikan kepada orang lain tentang apa yang mereka 
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ketahui sekalipun dalam situasi yang jauh dengan pengalamannya 

sendiri. 

2) Sub tahap Intuisif (4 – 7 tahun) 

Dalam sub tahap ini meskipun aktivitas mental tertentu 

terjadi, tetapi anak-anak belum begitu sadar mengenai prinsip-

prinsip yang melandasi terbentuknya aktivitas tersebut. Walaupun 

anak mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

aktivitas ini, namun ia tidak bisa menjelaskan alasan yang tepat 

untuk memecahkan masalah dengan cara-cara tertentu. Dengan 

demikian meskipun simbol-simbol anak meningkat, namun proses 

penalaran dan pemikirannya masih mempunyai ciri-ciri 

keterbatasan tertentu. Perkembangan kognitif dari anak-anak pra 

operasional juga ditunjukkan dengan serangkaian pertanyaan yang 

diajukannya yang tidak jarang orang dewasa merasa kebingungan 

untuk menjawabnya. 

 

c. Prinsip Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif pada anak pada hakekatnya merupakan 

hasil proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrium. Asimilasi berkaitan 

dengan proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang 

telah ada didalam skemata (struktur kognitif) anak. Akomodasi adalah 

proses penyatuan informasi baru dengan informasi yang telah ada di 

dalam skemata sehingga perpaduan anatara iformasi tersebut 

memperluas skemata anak. Ekuilibrium berkaitan dengan usaha anak 
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untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya pada waktu dia 

menghadapi suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, ia 

menyeimbangkan informasi yang baru yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapinya dengan informasi yang ada dalam 

skematanya secara dinamis (Darsinah, 2011: 6). 

 

d. Faktor  yang  Mempengaruhi Perkembangan Kognitif 

Menurut Sujiono dkk  (2006) mengeukakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak meliputi: 

1) Faktor Keturunan 

Menurut aliran natavisme yang dipelopori oleh 

Schopenhauer bahwa manusia sejak lahir sudah membawa potensi-

potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. 

Dengan demikian, kognitif seseorang sudah ditentukan sejak lahir 

sedangkan lingkungan tidak ada pengaruhnya. Sementara Loelin, 

Lidzey dan Spuhlher pendapat bahwa taraf intelegensi 75%-80% 

merupakan warisan atau faktor keturunan. Dan lingkungan hanya 

berkontribusi dalam pengembangan kecerdasan anak sekitar 20% 

hingga 25% saja. Galton menyataka bahwa keunggulan kognitif 

seseorang tercemin dalam keunggulan kekuatan fisiknya, misalnya 

ukuran batok kepala, genggaman tangan, dan lain-lain. Selain itu 

Galton juga menghubungkan intelektual dengan struktur analisis 

otak. 
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2) Faktor Lingkungan 

Jhon Loke berpendapat bahwa manusia dilahirkan 

seenarnya suci atau tabularasa. Menurut dia, perkebangan manusia 

sangat ditentukan oleh lingkungannya. Dengan demikian 

perkembangan kognitif sangat ditentukan oleh pengetahuan dan 

pengalaman yang diperoleh dari lingkungan dimana individu 

berada. Sementara itu WACHS menyatakan bahwa perkembangan 

kognitif dapat ditingkatkan apabila orang tua penuh kasih sayang, 

responsive secara verbal dan bisa diarahkan dengan kemungkinan 

untuk variasi pengalaman.  

3) Kematangan  

Tiap organ atau psikis, dapat dikatan telah matang apabila 

ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-

masing. Kematangan ini tidak bisa dipaksaan segera hadir, karena 

berkaitan dengan umur kronologis pendidikan, atau orang dewasa 

harus mengetahui kematangan masing-masing aspek yang akan 

dikembangkan, agar tindakan pendidikan yang dilakukan bisa 

efektif dan tidak merugikan. Perkembangan kognitif anak juga 

berbeda-beda secara periode. Pada satu periode anak baru bisa 

berfikir melalui rangsangan sensori yang diterimanya, pada periode 

lain anak sudah mampu berfikir konkrit, dan pada periode lainnya 

bahkan anak telah mampu berfikir abstrak. 
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4) Pembetukan 

Pembetukan adalah semua kondisi diluar diri individu yang 

mempengaruhi perkembangan intelegensi. Pembentukan ini bisa 

melalui sekolah formal ataupun melalui pendidikan keluarga dan 

masyarakat. Pembentukan yang dilakukan sekolah dapat dilihat 

dari rencana yang dibuat sekolah. Keluarga yang peduli dengan 

pendidikan sering kali juga mempunyai format sendiri dalam 

mengembangkan kognitif anak.  

5) Minat 

Minat merupakan dorongan dan mengarahkan perbuatan 

individu kepada suatu jam. Orang yang berminat sesuatu terdorong 

untuk berbuat sesuatu tersebut dengan cara baik. 

6) Kebebasan 

Kebebasan yaitu keadaan yang tidak mengikat individu, 

artinya keadaan yang memungkinkan individu untuk melakukan 

banyak hal dan tidak terikat pada satu hal yang telah ditentukan. 

Semua faktor diatas akan berpengaruh terhadap perkembangan 

kognitif secara simulatan atau serempak dan berkaitan. Pengaruh 

faktor tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak member pengaruh secara 

bergantian dan bergilir. 

 

e. Aspek-Aspek Kognitif 

Tujuan kognitif berorentasi kepada kemampuan “berpikir” 

mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu 
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mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang 

menuntut siswa untuk menghubungkan dan mengabungkan gagasan, 

metode. Atau prosedur untuk memecahkan masalah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kawasan kognitif adalah sub taksonomi yang 

mengungkapkan tetang kegiatan mental yang sering berawal dari 

tingkat “pengetahuan” sampai ketingkat yang paling tinggi yaitu 

“evaluasi”. 

Kawasan kognitif terdiri dari enam tingkatan dengan aspek 

belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkat tersebut: 

1) Tingkat Pengetahuan  

Tujuan intruksional ini menuntut siswa untuk mampu mengigat 

informasi yang telah diterima sebelumnya. Seperti misalnya: fakta, 

terminologi, rumus, strategi, dan pemecahan masalah. 

2) Tingkat Pemahaman 

Kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk 

menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan 

kata-kata sendiri. Dalam hal ini siswa diharapkan menerjemahkan 

atau menyebutkan kembali yang telah didengar dengan kata-kata 

sendiri. 

3) Tingkat Penerapan  

Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau 

menerapkan informasi yang telah dipelajari kedalam situasi yang 
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baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4) Tingkat Analisis 

Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi 

memisahkan dan membedakan kompenen-kompenen atau elemen 

suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, kesimpulan, dan memeriksa 

setiap kompenen untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Siswa 

diharapkan menunjukkan hubungan diantara berbagai gagasan cara 

membandinagkan dengan prosedur yang telah dipelajari. 

5) Tingkat Sintesis 

Sintesis disini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur 

pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih 

menyeluruh. 

6) Tingkat evaluasi 

Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkaan anak 

mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu 

gagasan, metode, produk dengan menggunakan kriteria tertentu. 

Jadi evaluasi ini lebih condong ke bentuk penilaian bisa dari pada 

sistem evalusi. 

Apabila semua tingkatan pada kedewasan kognitif dari tingkat 

pengetahuan sampai ketingkat evaluasi sudah dapat diterapkan secara 

merata dan terus menerus disetiap kegiatan pengajaran dan latihan, 
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maka kualitas pendidikan yang dihasilkan tentu akan lebih baik. 

(http://bahasa.kompasiana.com/2012/09/11/ringkasan-mengenai-

aspek-kognitif-suatu-bahasa-491990.html) 

Menurut Sujiono dkk (2006 : 12) kognitif adalah suatu proses 

berfikir, yaitu kemampuan individu untuk mengghubungkan, menilai 

dan mempertimbangkan individu untuk menghubungkan, menilai 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Gangne (2006 : 18) 

menyatakan bahwa kognitif adalah proses yang terjadi secara internal 

di dalam pusat syaraf pada waktu manusia berfikir. 

Kemampuan kognitif berasal dari dua kata yaitu kemampuan 

dan kata kognitif. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer “kognitif 

adalah berfikir dan mengerti, bersifat pengetahuan”  

 

f. Klasifikasi Kemampuan Kognitif 

Klasifikasi kemampuan kognitif sebagai arah pengembanganya 

akan memudahkan stimulasi pada anak. Klasifikasi kemampuan 

kognitif pada untuk anak usia dini menurut Qinan dalam (Darsinah,                   

2011: 33) adalah: 

1) Pengembangan Auditory 

a) Mengembangkan atau menirukan bunyi yang didengarkan. 

b) Mendengarkan nyanyian atau syair dengan baik. 

c) Mengikut perintah lisan sederhana. 

d) Mengetahui nama benda yang dibunyikan. 
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2) Pengembangan Visual 

a) Mengenal huruf dan angka. 

b) Mengenal benda-benda sehari. 

c) Mengenal benda berdasarkan ukuran, bentuk atau warna. 

d) Membanngkan benda-benda dari yang sederhana ke yang lebih 

komplek. 

3) Pengembangan Taktiel 

a) Membedakan kasar dengan halus. 

b) Membedakan panas dengan dingin. 

c) Membedakan tebal dengan tipis. 

d) Membedakan lembut dengan kasar. 

4) Pengembangan Kinestik 

a) Merobek kertas. 

b) Melukis dengan cat air 

c) Menjahit dengan sederhana. 

d) Menjiplak bentuk-bentuk. 

e) Menggunting dengan berbagai pola. 

5) Pengembangan Aritmatika 

a) Menghitung benda. 

b) Menghimpun benda. 

c) Mengurutkan 5-10 urutan benda bedasarkan urutan tinggi 

besar. 

d) Mengenal penambahan dan pengurangan. 
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e) Menghubungkan kosep bilangan dengan lambang bilangan. 

6) Pengembangan Geometri 

a) Mengenal bentuk geometri. 

b) Menyebutkan benda sesuaituk gometri. 

c) Mengukur benda secara sederhana. 

d) Mengenal besar-kecil, panjang-pendek, tinggi-rendah. 

e) Menyusun menara dari delapan kubus. 

7) Pengembangan Sains Permulaan 

a) Kemampuan mengeksplorasi benda yang ada disekitar anak. 

b) Keberanian lakukan percobaan sederhana. 

c) Kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil percobaan. 

d) Kemampuan mengenal sebab akibat 

e) Kemampuan mengamati apa yang terjadi jika sesuatu tindakan 

dilakukan. 

 

g. Kogitif Anak Down Syndrome 

Menurut ( Kathlyn, 2001: 154) kognitif anak down syndrome 

sebagai berikut: 

1) Anak down syndrome biasanya memilik tingkat kecerdasan 

subnormal. 

2) Perkembangan mental anak down syndrome mungkin mengalami 

keterlambatan. 

3) Anak down syndrome memiliki perilaku yang kurang baik. 
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4) Anak down syndrome memiliki konsentrasi yang buruk dan 

mudah terganggu. 

5) Kemampuan anak down syndrome memiliki keterbatasan dalam 

berpikir ke depan. 

6) Kemampuan anak down syndrome dalam memecahkan masalah 

mengalami keterlambatan. 

 

3. Kartu Warna (flash card warna) 

a. Pengertian Flash card 

Flash card merupakan sebuah trobosan dalam bidang 

pendidikan anak usia dini yang menggunakan sejumlah kartu sebagai 

alat bantu. Flash card memungkinkan anak mampu untuk belajar 

membaca dengan mengingat gambar, mengenal pola, dan mengenal 

warna. Arsyad (1996 : 119) menegaskan bahwa flash card adalah kartu 

kecil berisi gambar, kata, warna atau symbol. Echds dalam bukunya 

Nur Chasanah (2008) menyatakan bahwa flash card berasal dari 

bahasa inggris yang secara harafiah artinya kartu pengingat, kartu yang 

diperlakukan secara sekilas. Menurut Wibowo (1992 : 28) dijelaskan 

bahwa flas card biasanya berisi kata-kata, gambar atau  keduanya yang 

dapat digunakan utuk mengebangkan pembendaharaan bahasa. 

(http://jk.tp.ac.id/tag/pengertian-media-flash-card-menurut-para-ahli) 
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b. Macam-macam  Flash card 

Berikut ini beberapa adalah macam-macam flash card menuru 

Maimunah Hasan (2010 : 69), antara lain: 

1) Flash card Benda 

Pada kartu ini anak ditunjukan gabar benda-benda  yang 

ada disekitar anak, misalnya flash card binatang, buah-buahan, 

benda-benda yang ada dirumah, bagian-bagian rumah, macam-

macam peralatan, dan lain-lain. Sehingga anak mengenal banyak 

benda dan perbendaharaan lebih banyak. 

2) Flash card Abjad 

Pada kartu ini anak dikenalkan dengan abjad dari a-z, 

dimulai dari huruf besar dan huruf kecil. 

3) Flash card Angka 

Pada kartu cepat ini, anak dikenalkan dengan angka 1-10, 

jika anak sudah mampu mengenal angka tersebut akan dilanjutkan 

ketahap berikutnya. 

4) Flash card Warna 

Pada kartu cepat ini, anak akan dikenalkan warna dasar 

terlebih dahulu, jika anak telah mampu mengenal warna dasar anak 

akan menuju tahap selanjutnya dengan menamah warna yang 

belum dkenal oleh anak. 

Media pembelajaran flash card merupakan salah satu media 

pembelajaran visual yang sederhana untuk mempermudah cara belajar 
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peserta didik, media ini dibuat dengan biaya yang relative lebih murah, 

mudah dipahami, dan dimengerti.  

 

c. Penggunakan Flash card 

Dalam menggunakan flash card perlu diketahuai kunci 

kebehasilan menggunkan flash card sebagai education card. Kunci 

keberhasilan pengenelan melalui flas card ( Zakir, 2010) adalah: 

1) Respetition, mengucapkan dan mengulangi huruf atau kata pada 

flash cards dengan lantang dan jelas, tidak terlalu lembut. Dan 

lebih baik lagi bila disusun kartu yang guru kenalkan benar-benar 

diingat. Maksud repetition adalah misalnya hari ini mengenalkan 

“sapi-kambing-ayam-bebek maka sesi selanjutnya” yang diulang 

susunanya masih sama. 

2) Gunakan target, jangan kenalkan macam flash card secara 

bersamaan. 

3) Menciptakan suasana bermaian namun serius dan tetep harus 

menyenangkan. 

4) Memetikan televisi, silent HP, bila perlu tutup pintu kelas saat 

kegiatan ini dilakukan supaya anak fokus. 

5) Melihat kesiapan anak untuk belajar. (https://www.google.com/ 

search?q=cara+penggunakan+flas+card&ie=utf8&oe=utf8&aq=t&

rls=org.mozilla:enUS:official&client=firefox-a) 
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d. Kelebihan, kekurangan dan manfaat Flsh Card 

1) Kelebihan 

a) Dapat memperlancar pemahaman anak terhadap benda, abjad, 

angka, dan warna. 

b) Dapat menarik perhatian anak. 

c) Dapat memberi kesamaan pengalaman terhadap anak didik. 

d) Kartu yang digunakan bervariasi dan fleksibel. 

e) Anak lebih aktif. 

f) Dapat dibuat sendiri karena ekonomis. 

2) Kekurangan 

Keterbatasan pada flash card adalah terbatasnya pada hal warna 

sehingga menimbulkan kejenuhan dan kebosanan pada anak. 

3) Manfaat  

a) Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

b) Pembelajaran menjadi lebih konkrit. 

c) Anak lebih mudah memudah memahami pembelajaran. 

d) Konsentrasi anak menjadi lebih panjang dan memungkinkan 

anak untuk menerima pembelajaran secara maksimal. 

(http://ebookbrowse.com/kekurangan-dan-lelebihan-media-

flash-card-dalam-pembelajaran-pdf-d359951457) 

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan flash card adalah 

kartu cepat yang digunakan dalam pengenalan suatu benda, pola, warna, 
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angka, huruf dan lain-lain yang digunakan oleh anak usia dini dalam 

proses belajar interaktif. 

 

4. Pentingnya Metode Kartu Warna dalam Mengembangan Kognitif 

Anak Down Syndrome. 

Dari uraian di atas menurut peneliti dapat disimpulkan, bahwa anak 

down syndrome memiliki kemampuan kognitif yang sangat lemah dalam 

hal mengingat, mengintegrasi, berhitung, mengenal pola, mengenal 

konsep, memahami manfaat benda yang ada disekitarnya, dan sulit untuk 

berpikir abstrak. 

Oleh karna itu, dengan menggunakan metode kartu warna anak 

down syndrome dapat : 

a. Mengenal konsep warna. 

b. Mecing atau menyamakan warna. 

c. Mengidentifikasi warna. 

d. Mengintegrasikan warna dengan benda yang ada disekitar. 

e. Mewarnai gambar sederhana. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian Desi Iriyani (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Metode 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Tunagrahita (SLB-C) (Studi 

Kasus SLB-C Langenharjo Sukoharjo)”. Penulis memaparkan bahwa guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam 

mengalami kendala dalam proses belajar mengajar, meskipun menggunakan 
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metode ceramah dan hafalan, demonstrasi apersepsi, menyanyi dan metode 

latihan. Namun semua itu tidak menjadikan guru yang ada disekolah tersebut 

menjadi putus asa, melainkan terus berjuang membina anak tuna grahita untuk 

mewujudkan visi misi dari SLB-C YPAALB Lagenharjo Sukoharjo 

Peneliti oleh Tri Hastuti Puji Lestari (2010) yang berjudul “Studi 

Pebandingan Motorik antara Anak yang dibimbing Orang Tua di TK Plupuh 2 

Kabupaten Sragen tahun ajaran 2009/2010 penelitian ini menjelaskan bahwa 

fisik dan ketrampilan fisik saat anak dewasa untuk perkembangan motorik 

yang maksimal (optimal) diperlukan bimbingan dalam beraktifitas fisik atau 

motorik. Anak yang dibimbing orang tuanya akan sangat mempengaruhi 

perkembangan motorik anak di sekolah. 

Peneliti Afriyana Qaharana (2010) dalam skripsinya “Melatih Motorik 

Anak Down syndrome dengan Metode Persiapan Menulis di TK Pemata 

Bunda Surakarta” memaparkan bahwa mengajarkan anak down syndrome 

dengan strategi persiapan menulis dapat meningkatkan motorik halusnya. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah penelitian yang sekarang memfokuskan pada penelitian kelebihan dan 

kekurangan penerapan strategi pembelajaran menulis pada anak Down 

Syndrome. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori di atas dapat disusun kerangka pemikiran 

guna memperoleh jawaban sementara atas permasalahan yang timbul.  

Penanganan anak down syndrome melalui kartu warna, memperlukan adanya 
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pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan tertentu yang 

tepat dalam proses pembelajaran. 

Penelitian ini diperlukan evalusai awal untuk mengetahui 

perkembangan kognitif dalam mengenal dan mengaplikasikan pengenalan 

warna pada anak down syndrome untuk menemukan fakta-fakta yang dapat 

digunakan untuk melengkapi kajian teori yang ada dan untuk menyusun 

perencanaan tindakan yang tepat dalam  penenganan masalah kognitif anak 

down syndrome terutama dalam  mengenal warna. 

Penelitian ini mengunakan metode kartu warna. Metode ini merupakan 

sarana yang efektif dalam penanganan anak down syndrome dalam mengenal 

warna, karena melalui metode ini anak dapat mengenal berbagai macam 

warna, dan anak down syndrome dapat mewarnai gambar dengan baik, dapat 

macing atau menyamakan warna, dapat mengidentifikasi dan generalisasi 

warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu warna 

(flash card) 

Anak 

paham 

Macing warna 

(menyamakan warna) 

papan mecing warna 

dan  peg board  

Anak 

belum 

paham 

 

Respon 

diperbaiki 

Identikasi dan 

generalisasi 

warna 

Anak belum 

paham 

 

Respon 

diperbaiki 

Sasaran tepat 

Anak 

Down 

Syndrome 

Kemampuan 

kognitif kurang 
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D.  Rancangan atau Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan 

rancangan fenomenologi. Menurut Bogdan dan Tylor dalam Prastowo (2012), 

metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

Sedangkan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami 

fenomena-fenomena yang terjadi dalam subjek penelitian, dimana peneliti 

akan mendiskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh 

selama mengadakan observsi dan wawancara dengan sejumlah informan. 

Dalam penelitian ini data-data dirancang dengan menggunakan 

pendekatan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

Sedangkan dalam studi kasus adalah salah satu bentuk penelitian 

kualitatif, karena studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif. . 

secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok 

pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “how” dan “why” (Yin Robert, 

1997).   

Dalam penelitian ini berusaha menganalisa tentang penanganan anak 

down syndrome dengan kartu warna utuk mengenalan warna dan agar anak 

down syndrome dapat mengidentifikas dan mengintegrasikan warna, di TK 

Permata Bunda Surakarta. Disamping itu juga dalam penelitan ini, fenomena 

yang tampak ialah proses pengenalan warna untuk perkembangan kognitif di 

TK Permata Bunda Surakarta. 


