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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai mahluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain. 

Dalam melakukan hubungan atau berinteraksi dengan sesamanya manusia 

memerlukan sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi tersebut digunakan 

untuk menyampaikan ide, gagasan ataupun pendapat. Alat komunikasi 

tersebut adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu simbol lisan yang arbitrer 

yang dipakai oleh anggota  suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki 

bersama (Dardjowidjojo , 2005: 16). 

Penggunaan bahasa pada anak usia 1-5 tahun berkembang seiring 

dengan bertambahnya usia. Perkembangan bahasa anak dimulai dari menangis 

untuk mengekspresikan responnya terhadap bermacam-macam stimuli. 

Setelah itu anak mulai melafalkan bunyi yang tidak ada artinya secara 

berulang, seperti suara burung yang sedang menyanyi, selanjutnya anak mulai 

belajar kalimat dengan satu kata. Pada saat anak mulai memasuki usia 1-5 

tahun, anak telah menghimpun dari satu kata berkembang menjadi beribu 

kosakata. 

Anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang tua dan 

teman bermainnya. Bahasa yang digunakan anak usia 1-5 tahun belum 

menunjukkan makna yang sempurna karena kosakata yang dikuasai anak usia 
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1-5 tahun masih terbatas. Anak seusia itu sering berbicara dengan cara 

menirukan orang-orang disekitarnya seperti menirukan orang tua maupun 

teman bermainnya. Pemerolehan bahasa anak usia 1-5 tahun diawali ketika 

anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal. 

Pemerolehan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. Anak usia 1-5 tahun belum dapat 

menata bahasa yang digunakan ketika sedang bertutur dengan demikian 

peranan orang tua sangat penting dalam mendidik dan melatih anak berbicara. 

 Di desa Keron kecamatan Pedan kabupaten Klaten penggunaan bahasa 

pada anak usia 1-5 tahun sebagai sarana komunikasi lisan dengan orang tua, 

teman maupun orang-orang terdekat dengan si anak tersebut. Anak yang 

tinggal di daerah Klaten mengaku bangga memiliki dua bahasa yaitu bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa. Dengan kedwibahasaan, anak dapat 

menempatkan posisi kapan mereka akan berbahasa Indonesia maupun 

menggunakan bahasa jawa ketika mereka berada diluar daerah tempat 

tinggalnya. Di desa Keron, kecamatan Pedan, kabupaten Klaten penggunaan 

bahasa yang digunakan anak usia 1-5 tahun menarik untuk diteliti karena 

bahasa yang diucapkan dan cara pengucapannya antara anak yang satu 

dengan anak yang lain berbeda antara anak usia satu, dua, tiga, empat dan 

lima tahun memiliki kosakata yang berbeda-beda. 

 Usia anak yang  semakin bertambah  diiringi dengan  perkembangan 

bahasa anak yang meningkat. Pada masa perkembanganya orang tua harus 

memperhatikan proses perkembangan si anak karena dalam 
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perkembangannya anak berada dalam proses belajar, orang tua sebagai 

fasilitator dalam proses perkembangan si anak sekaligus menjadi teman 

bermain. Orang tua dalam berbicara sehari-hari dengan si anak maupun orang 

lain harus menggunakan bahasa yang baik karena anak usia 1-5 tahun biasa 

menirukan apa yang diucapkan orang lain tanpa si anak tau artinya apa. 

Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling mendasar 

dari pemerolehan bahasa anak. Anak 1-5 tahun dapat mulai mengucapkan 

kata seperti  bu,aku, dik, bak, lik, yah, mas, bapak, dhe, mbah, memek semua 

ini dipengaruhi oleh tempat dimana mereka berada. Dimana kewajiban orang 

tua mendidik anak-anak mereka mulai dari nol, mulai mengajari mereka 

dengan bahasa-bahasa dasar seperti apa yang telah diutarakan diatas. Di 

samping itu, orang tua menginginkan anaknya kelak menjadi seorang yang 

berguna, paham ilmu pengetahuan, dan fasih berbicara perlu adanya 

pembinaan terhadap anak mulai sejak dini. Meskipun mereka tinggal di 

daerah pedesaan, namun tidak menutup adanya kemungkinan para orang tua 

dalam mendidik anaknya dalam berbahasa yang baik dan benar. Anak sering 

berkomunikasi dengan teman sepermainannya ataupun seusianya, meskipun 

apa yang diucapkannya tidak mengandung arti yang jelas. 

Bahasa anak merupakan bahasa yang dikuasai dan dipakai seseorang 

sejak umur balita. Sedangkan anak usia 1-5 tahun menjadi objek pemeroleh 

bahasa anak, karena di usia inilah anak mulai belajar berbicara dan 

menirukan setiap bahasa yang diucapkan oleh orang-orang terdekat yang 

tidak lain adalah keluarga.  
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Dari uraian tersebut di atas, penelitian dilakukan di desa Keron, 

kecamatan Pedan, kabupaten Klaten tentang penggunaan bahasa pada anak 

usia 1-5 tahun. Adapun judul penelitian tersebut “Penggunaan Bahasa Pada 

Anak Usia 1-5 Tahun di desa Keron, kecamatan Pedan, kabupaten Klaten”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian  yang berjudul “Penggunaan Bahasa pada Anak Usia 1-5 

Tahun di desaKeron, kecamatan Pedan, kabupaten  Klaten “, difokuskan pada 

kosakata yang digunakan oleh anak usia 1-5 tahun. Pembatasan masalah 

dilakukan supaya penelitian ini terfokus pada permasalahan yang akan dikaji 

dan tidak meluas.  

Oleh sebab itu, pembatasan masalah lebih dikhususkan pada kosakata 

yang dihasilkan oleh anak usia 1-5 tahun di desa Keron, kecamatan Pedan, 

kabupaten Klaten. 

 

C. Rumusan Masalah 

Ada dua masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini: 

1. Kosakata apa saja yang digunakan anak usia 1-5 tahun di desa Keron, 

kecamatan Pedan, kabupaten Klaten? 

2. Faktor-faktor apa saja yang membedakan kosakata antara anak usia 1-5 

tahun di desa Keron, kecamatan Pedan, kabupaten Klaten? 
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D. Tujuan 

Sebuah penelitian harus jelas arah serta tujuannya.Adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Mengidentifikasi kosakata yang digunakan anak usia 1-5 tahun di desa 

Keron, kecamatan Pedan, kabupaten Klaten. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor apasaja yang membedakan kosakata 

antara anak usia 1-5 tahun di desa Keron, kecamatan Pedan, kabupaten 

Klaten. 

 

E. Manfaat 

Sebuah penelitian harus jelas manfaatnya.Adapun manfaat yang 

didapat dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan pengetahuan mengenai penggunaan bahasa pada anak dalam 

kemampuan berkomunikasi dan perkembangan bahasa anak dalam 

penguasaan kosakata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui 

penggunaan bahasa pada anak. 

b. Bagi peneliti lain dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memberi 

gambaran untuk dilanjutkan pada penelitian yang akan datang. 

 

 



6 
 

 
 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri atas lima Bab, yaitu Bab I, II, III, IV, dan V. Bab 

I berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Adapun Bab II 

berisi tinjauan pustaka dan kajian teori. Bab III berisi lokasi penelitian, jenis 

penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik penyediaan data, 

teknik analisis data dan teknik penyajian data. Bab IV berisi hasil dan 

pembahasan. Bab V berisi simpulan dan saran. 

 




