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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang 

rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Pada usia 4-6 tahun, 

perkembangan fisik maupun psikis anak sangat pesat (Noorlaila, 2010).  

Tumbuh kembang anak harus berjalan sejajar agar dapat menghasilkan insan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, 

pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak (Suherman, 2000). 

Dalam perkembangan anak terdapat masa kritis (9-24 bulan awal kehidupan), 

dimana diperlukan rangsangan/stimulasi yang berguna agar potensi berkembang, 

sehingga perlu mendapat perhatian (Soetjiningsih, 1995). Masa ini merupakan masa yang 

tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial-

ekonomi, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama (Mansur, 2007). 

Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak. Karena 

kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem 

lainnya, sebab melibatkan kemampuan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan 

lingkungan disekitar anak. 

Periode 2-4 tahun pertama menunjukkan peningkatan yang cepat dalam jumlah dan 

kompleksitas perkembangan berbicara, kekayaan perbendaharaan kata dan kontrol 

neuromotorik. Selama periode inilah gangguan dalam kelancaran berbicara dapat lebih 

kelihatan, seperti gagap atau cara bicara seperti bayi (Soetjinigsih, 1995). 

Prevalensi masalah perkembangan dan perilaku anak di US sebesar 12-16 persen, 

sedangkan prevalensi di Indonesia sebesar 13-18%. Penelitian yang dilakukan di Bantul 

pada tahun 2007 mendapatkan hasil sebesar 8 persen dinyatakan suspek gangguan 

keterlambatan perkembangan (Sitaresmi, Ismail, and Wahab, 2008). 

Keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa merupakan gangguan 

perkembangan yang paling umum pada anak-anak usia 3-16 tahun. Prevalensi gangguan 

ini berkisar antara 1% menjadi 32% pada populasi normal dan dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti usia anak, metode dan hasil tes yang digunakan dalam diagnosis (Busari, 

2004). 
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Menurut National Center for Health Statistics (NCHS), berdasarkan atas laporan 

orang tua (diluar gangguan pendengaran serta celah pada platum), maka angka kejadian 

keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa adalah 0,9% pada anak dibawah umur 5 

tahun dan 1,94% pada anak yang berumur 5-14 tahun. Dari hasil evaluasi langsung 

terhadap anak usia sekolah, angka kejadiannya 3,8 kali lebih tinggi dari yang 

berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan hal ini, diperkirakan gangguan bicara dan 

bahasa pada anak adalah sekitar 4-5% (Soetjiningsih, 1995). 

Penelitian di Amerika Serikat melaporkan prevalensi kombinasi keterlambatan 

bicara dan bahasa anak umur pra sekolah, 2-4,5 tahun, antara 5% sampai 8%, dan 

keterlambatan bahasa melaporkan prevalensi antara 2,3% sampai 19% (Nelson et al, 

2006). 

Anak yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa beresiko mengalami 

kesulitan belajar, kesulitan membaca dan menulis dan akan menyebabkan pencapaian 

akademik yang kurang secara menyeluruh, hal ini dapat berlanjut sampai usia dewasa 

muda. Selanjutnya orang dewasa dengan pencapaian akademik yang rendah akibat 

keterlembatan bicara dan bahasa, akan mengalami masalah perilaku dan penyesuaian 

psikososial (Owens, 2008). 

Walaupun masalah bicara dan bahasa sering terjadi bersamaan dengan kelambatan 

perkembangan yang lebih global, dokter anak sering menghadapi kekhawatiran spesifik 

mengenai kemajuan anak dalam bidang ini. Sekitar 50% anak dengan kelambatan 

perkembangan bahasa juga mengalami kelambatan di bidang lain (Rudolph et al, 2006). 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sangat penting mengingat potensi 

kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia dini. PAUD 

dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk 

lain yang sederajat (Noorlaila, 2010).  

Hasil penelitian Balitbang Depdiknas Tahun 1999 menunjukkan bahwa tingginya 

angka tinggal kelas di SD (kelas I: 13% dan kelas II: 8%) diduga terjadi akibat lemahnya 

pembinaan anak pada masa usia dini. Akan tetapi, berdasarkan data Depdiknas Tahun 

2000, jumlah anak usia 4-6 tahun yang tertampung di Taman Kanak-kanak (TK) dan 

Raudatul Athfal (RA) masing-masing 1,6 juta (12%) dan 0,4 juta (5%). Ini menunjukkan 

bahwa pendidikan anak prasekolah yang sangat penting dan menentukan baru bisa 

dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat (Nugroho, 2009). 

Taman kanak-kanak adalah suatu lembaga pendidikan untuk anak prasekolah umur 

4-6 tahun (Muliawan, 2009). Karena saat tersebut merupakan masa keemasan, maka 
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pendidikan TK menjadi sangat penting bagi perkembangan anak selanjutnya (Rusijono, 

2010). 

TK fullday adalah bagian dari program pendidikan berkualitas tinggi yang memiliki 

manfaat jangka panjang untuk keterampilan akademik dan sosial anak. TK fullday 

memberikan berbagai manfaat lebih daripada program TK reguler. TK fullday memiliki 

lebih banyak waktu untuk sistem pembelajaran, sehingga bertanggung jawab untuk 

sebagian besar pertumbuhan kognitif yang terjadi pada anak. Dalam program TK reguler, 

sistem pembelajaran memiliki waktu yang lebih sedikit dan fokus pada kurikulum, 

sehingga pembelajaran dalam bidang lain seperti perkembangan sosial emosional dan 

perkembangan fisik menjadi berkurang (Clark, 2010). 

Melihat latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 

perbedaan perkembangan bahasa antara anak yang sekolah di TK fullday dan TK reguler 

di Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan perkembangan bahasa antara anak yang sekolah di TK 

fullday dan TK reguler di Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perkembangan 

bahasa antara anak yang sekolah di TK fullday dan TK reguler di Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menjadi penelitian dasar tentang perkembangan bahasa anak prasekolah sehingga 

penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan 

bahasa anak. 

2. Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan pemantauan perkembangan 

anak secara periodik. 

b. Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai perkembangan bahasa 

anak prasekolah. 

 


