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ABSTRAK 

HUBUNGAN MODEL KOMUNIKASI INTERAKSIONIS ANTARA ORANGTUA  

DAN ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN BAHASA ANAK TK B PAUD  

SAYMARA KARTASURA TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Kiki Mahdalena Wildiani Adawiah, A520 100 144 Pendidikan Anak Usia Dini, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014, 82 Halaman 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan model komunikasi 

interaksiois antara orangtua dan anak terhadap perkembangan bahasa anak TK 

B PAUD Saymara Kartasura, tahun ajaran 2013/2014. Desain penelitian ini 

adalah eksperimen one case-study. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh 

anak TK B PAUD Saymara Kartasura tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 

seluruhnya 13 anak. Data model komunikasi interaksionis menggunakan angket 

yang diberikan kepada orangtua, sedangkan data perkembangan bahasa anak 

diperoleh melalui observasi. Sedangkan tehnik analisa data menggunakan tehnik 

analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil perhitungan analisis 

korelasi diperoleh perhitungan data model komunikasi interaksionis melalui 

angket dan data mengenai perkembangan bahasa anak diperoleh rxy= 0,745 pada 

taraf signifikansi 0,05, rtabel= 0,553. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa ada hubungan model komunikasi interaksionis orangtua dan anak 

terhadap perkembangan bahasa anak TK B PAUD Saymara Kartasura Tahun 

Ajaran 2013/2014 . Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut saling 

berkaitan. 

 

Kata kunci:model komunikasi interaksionis orangtua dan anak , perkembangan 

bahasa anak 
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PENDAHULUAN 

Menurut pasal 28 UU Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 ayat 1, 

anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0-6 tahun, yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini diperlukan suatu pendidikan yang mampu 

mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini karena menurut Mulyadi 

(2010:8) perkembangan otak pada usia dini (0-6 tahun) mengalami percepatan 

hingga 80% dari otak orang dewasa sehingga pada uisa dini sering disebut usia 

emas (golden age). 

Menurut Mulyadi (2008) perkembangan anak usia dini meliputi (1) Fisik 

Motorik, (2) Kognitif, (3) Bahasa, (4) Sosial Emosional, (5) Nilai-nilai Moral dan 

keagamaan. Semua perkembangan diatas saling berpengaruh  satu sama lain 

sehingga harus distimulasi dengan baik. Ada dua hal penting yang harus 

dipertimbangkan dalam mendidik anak usia dini yaitu perkembangan bahasa dan 

pengasuhan orangtua karena keduanya sangat menentukan keberhasilan hari 

depannya kelak (Musfiroh,2008:7). Pengasuhan dalam perkembangan bahasa 

dapat meliputi bercerita, berdiskusi, membaca dan lain-lain sehingga diharapkan 

anak dapat menyatakan pikiran dan keinginannya, memahami pikiran serta 

keinginan orang lain. 

Belajar bahasa harus dilakukan sejak dini agar pada saat dewasa nanti 

anak dapat berbahasa dengan baik dan benar. Anak belajar bahasa dari berbagai 

interaksi dengan orang dewasa salah satunya dari orangtua. Apabila orangtua 

tidak menstimulasi perkembangan bahasanya maka akan menggaggu 

perkembangan-perkembangan lainnya seperti perkembangan sosial. Orangtua 

pasti menghendaki agar buah hatinya tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, 

kreatif dan mandiri. Untuk mewujudkannya, orangtua perlu memberi stimulus 

atau rangsangan terhadap perkembangan anak. 
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Proses  belajar bahasa anak memerlukan metode yang bervariasi agar 

anak tidak merasa jenuh. Salah satu metode belajar bahasa untuk anak usia dini 

adalah komunikasi. Menurut Liliweri (2008) komunikasi merupakan rangkaian 

proses pengalihan. Komunikasi antara orangtua dan anak sangat diperlukan dalam 

proses belajar anak karena anak belajar melalui teladan dari orangtua, dengan 

komunikasi orangtua dapat mengembangkan bahasa verbal anak serta kemampuan 

bersosialisasi anak dengan lingkungan belajar sekitar anak. 

Pada kenyataan di lapangan kebanyakan orangtua menunjukan bahwa 

dalam proses belajar bahasa anak hanya terjadi komunikasi satu arah. Seringkali 

orang tua  menerapkan model komunikasi yang banyak melarang, sering 

menghardik, memarahi serta menganggap anak tidak perlu mengetahui apa-apa. 

Hal ini dapat menghambat proses belajar bahasa anak serta dapat membuat anak 

trauma, tertekan untuk mengungkapkan apa yang di inginkan sehingga anak lebih 

memilih untuk diam, yang mengakibatkan anak takut untuk mencoba berbagai 

hal.Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka peneliti mengadakan penelitian 

untuk mencari hubungan model komunikasi interaksionis antara orangtua dan 

anak terhadap perkembangan bahasa anak TK B PAUD Saymara Kartasura. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan model 

komunikasiinteraksionis antara orangtua dan anak terhadap perkembangan bahasa 

anak TK B PAUD Saymara Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014?” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari hubungan model 

komunikasi interaksionis antara orangtua dan anak terhadap perkembangan 

bahasa anak TK B PAUD Saymara Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014 

 

METODE PENELITIAN 

Setting pada penelitian ini dilaksanakan di PAUD Saymara Kartasura 

Tahun Ajaran 2013/2014. Waktu penelitian dilaksanakan dalam 1 minggu dimulai 

pada tanggal 7 Februari sampai 15 Februari 2014. Subyek penelitian ini adalah 
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orangtua siswa dan siswa TK B PAUD Saymara Kartasura dengan jumlah  murid 

13 anak. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, Metode eksperimen 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 

2013:107).  Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang 

berupa angka. Sumber data dan jenis data yang dapat dimanfaatkan meliputu data 

orangtua dan data anak sebagai subyek penelitian. Data berupa hasil pengamatan 

atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran serta wawancara yang 

berhubungan dengan model komunikasi interaksionis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu (1) observasi 

merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsug (Sukmadinata, 2011:220). 

Pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui perkembangan bahasa anak 

(2) angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 2013:199).Angket inig diberikan kepada orangtua anak TK B 

PAUD Saymara Kartasura untuk memperoleh data model komunikasi 

interaksionis 

 Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis product moment yang 

terdiri dari (1) analisis deskriptif yang berupa tabulasi, memberikan skor pada 

item-item yang perlu diberi skor, memberi kode pada item-item yang tidak diberi 

skor, mengubah jenis data dan disesuaikan dengan teknik analisis yang akan  

digunakan, memberikan kode (coding) dalam hubungan pengolahan data jika akan 

menggunakan komputer, menentukan mean dan standar devisiasi, menghitung 

mean, menghitung Standar Deviasidan (2) analisis inferensialdengan menghitung 

data model komunikasi interaksionis dan perkembangan bahasa anak yang sudah 

ditabulasikan menggunakan alat bantu komputer berupa aplikasi SPSS Versi 15.0 

dengan asumsi Ho ditolak ada hubungan antara model komunikasi interaksionis 
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orangtua dan anak terhadap perkembangan bahasa anak TK B PAUD Saymara 

Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

Pembuatan instrumen pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Lembar observasi perkembangan bahasa anak 

2. Lembar observasi yang digunakan pada saat melakukan kegiatan 

3. Angket yang diberikan kepada orangtua siswa TK B PAUD Saymara 

Kartasura 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunujukan bahwa model 

komunikasi interaksionis mempunyai hubungan terhadap perkembangan bahasa 

anak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh skor koefisien korelasinya  rxy= 0,745 

dengan jumlah responden 13 orang pada taraf signifikansi 0,05, rtabel= 0,553. 

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rhitung> rtabel  atau  pada 

taraf signifikansi 0,05. Apabila rhitung> rtabel maka Ho ditolak sehingga uji hipotesis 

yang menyatakan tentang adanya hubungan model komunikasi interaksionis 

antara orangtua dan anak terhadap perkembangan bahasa anak. Dengan demikian 

dapat disimpul bahwa terdapat hubungan antara model komunikasi interaksionis 

orangtua dan anak terhadap perkembangan bahasa anak TK B PAUD Saymara 

Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 

 

SIMPULAN 

 

1. Model komunikasi interaksionis orangtua dan anak berhubungan terhadap 

perkembangan bahasa anak dengan hasil korelasi  rxy= 0,745> rtabel= 

0,553pada taraf signifikansi 0.005 

2. Hipotesis yang menyatakan model komunikasi interaksionis orangtua dan 

anak berhubungan terhadap perkembangan bahasa anak TK B PAUD 
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Saymara Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014 dapat diterima atau terbukti 

kebenarannya. 

 

SARAN 

1. Saran bagi orang tua 

Hendaknya orangtua selalu meningkatkan perhatiannya kepada anak 

dengan cara mengadakan komunikasi interaksionis orangtua dan anak, 

begitu pula dalam memberikan kesempatan anak berbicara sehingga dapat 

meningkatkan perkembangan bahasa anak 

2. Saran Bagi Guru 

Diharapkan kepada para guru hendaknya lebih meningkatkan pengawasan 

dan pendekatan atau berkomunikasi dari hati ke hati kepada anak dalam 

rangka meningkatkan perkembangan bahasa anak 
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