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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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). Pada usia ini seluruh potensi 

anak mulai terbentuk. Sehingga untuk menciptakan generasi yang  

berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak dini, yaitu melalui Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD). 

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 
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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. 

Bahasa anak usia dini memiliki peranan yang menentukan bagi  

perkembangan anak dikarenakan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, 

bahasa yang akan menentukan anak untuk memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan berbahasa serta akan memudahkan untuk berkomunikasi dengan 

orang-orang disekitarnya.  Alat komunikasi ini bertujuan agar manusia sebagai 

mahkluk sosial dapat menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Dalam 

menjalin hubungan inilah diperlukan alat komunikasi yang baik agar tercipta 

pemahaman antar penyampai dan penerima pesan 

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. 

Proses  belajar bahasa anak memerlukan metode yang bervariasi agar 

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

dini adalah komunikasi. Komunikasi antara orangtua dan anak sangat 
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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. 

Lingkungan belajar adalah situasi yang ada disekitar anak pada saat 

belajar. Situasi ini dapat mempengaruhi proses belajar anak. Lingkungan 

belajar anak harus dapat memfasilitasi perkembangan bahasa anak karena 

anak tidak hanya belajar dari komunikasi orangtua tetapi dengan lingkuan 

sekitar  seperti masyarakat, pergaulan teman sebaya sehingga diperlukan 

lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar 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. 

Untuk mengatasi masalah tersebut dalam penggunaan komunikasi 

perlu adanya model komunikasi untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan. 

Model komunikasi yang dilaksanakan hendaknya model komunikasi duaarah 

atau timbal balik dan model komunikasi interaksionis sehingga ada 

komunikasi antara orangtua dan guru. Menurut Liliweri (2008) komunikasi 
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merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang kepada 

orang lain dengan maksud tertentu. 

Berdasarkanlatar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan  

penelitian yang berjudul “Hubungan Model Komunikasi Interaksionis Antara 

Orangtua Dan Anak Terhadap Perkembangan Bahasa Anak TK B PAUD 

Saymara Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan model komunikasiinteraksionis antara orangtua dan 

anak terhadap perkembangan bahasa pada anak ? 

2. Berapa besar atau prosentase hubungan model komunikasi interaksionis 

antara orangtua dan anak terhadap perkembangan bahasa anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh model komunikasi interaksionis antara 

orangtua dan anak  terhadap perkembangan bahasa anak 

2. Untuk mengetahui besarnya prosentase hubungan model komunikasi 

interaksionis antara orangtua dan anak  terhadap perkembangan bahasa 

anak 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Untuk menambah wawasan tentang teori model komunikasi 

interaksionis antara orangtua dan anak terhadap perkembangan 

bahasa anak 

b. Sebagai rujukan kepada peneliti lainnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi kontribusi kepada sekolah dan guru 

b. Memberikan kontribusi kepada orang tua tentang pentingnya 

memperhatikan model komunikasi orang tua dan anak terhadap 

perkembangan bahasa anak 

 


