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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama dalam kehidupan 

manusia. Pada umumnya seluruh kegiatan manusia membutuhkan alat 

komunikasi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Bahasa 

manusia mengomunikasikan pengalaman, pikiran, perasaan, dan hal lain 

kepada manusia lain. Melalui bahasa, manusia menerima informasi dari 

sesamanya secara sempurna. Tanpa bahasa, komunikasi antarindividu satu 

dengan yang lainnya tidak dapat berjalan sempurna. 

Bahasa yang digunakan secara lisan disebut bahasa lisan, sedangkan 

yang digunakan secara tertulis yang disebut bahasa tulis. Bahasa tulis 

merupakan transfer dari bahasa lisan, sehingga bahasa lisan lebih dahulu ada 

daripada bahasa tulis. Bahasa merupakan unsur terpenting dalam kehidupan 

manusia sebagai alat komunikasi, baik komunikasi antarindividu maupun 

antarkelompok. 

Bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya digunakan oleh orang 

dewasa. Anak-anak bahkan bayi pun juga menggunakan bahasa sebagai alat 

utama untuk berkomunikasi. Menangis merupakan salah satu cara pertama 

bayi untuk berkomunikasi dengan dunia sekitarnya (Chaer, 2009:226). 

Tangisan bayi tersebut dapat diidentifikasi sebagai bahasa, yaitu bahasa yang 

pertama kalinya dipakai untuk menyampaikan apa yang diinginkannya.  
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Seiring dengan bertambahnya usia anak, bahasa anak pun akan 

semakin berkembang pula. Perkembangan bahasa anak akan diperoleh 

melalui proses pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa (language 

learning) berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang 

kanak-kanak mempelajari bahasa kedua, setelah memperoleh bahasa 

pertamanya (Chaer, 2009:167). Artinya, proses pembelajaran bahasa 

didahului dengan proses pemerolehan bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. 

Pemerolehan bahasa anak pertama kali didapat melalui orang-orang di 

sekitarnya atau keluarga. Seorang anak lahir tidak begitu saja dapat 

mengucapkan atau menguasai kosakata bahasa. Kosakata didapat melalui 

orang-orang di sekitarnya, kemudian berusaha untuk mengucapkan dan 

memahami makna. Pemerolehan bahasa melalui keluarga sangat berperan 

terhadap kemampuan berbahasa seorang anak selanjutnya, setelah itu anak 

memperkaya bahasanya melalui sekolah, teman bermain, dan masyarakat di 

sekitarnya. 

Latar belakang bahasa ibu yang dikuasai oleh peserta didik akan 

mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

keduanya. Peserta didik yang mempunyai latar belakang bahasa ibu yang 

tidak jauh berbeda dari bahasa yang sedang dipelajarinya tentu akan lebih 

mudah dalam mempelajari bahasa yang sedang dipelajarinya daripada peserta 

didik yang mempunyai latar belakang bahasa ibu yang jauh berbeda dengan 

bahasa yang sedang dipelajarinya (Markhamah dan Atiqa Sabardila, 2011:52-

54). 
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Usia 10-12 tahun merupakan usia transisi dari masa kanak-kanak ke 

masa remaja, sehingga pada usia ini anak mulai belajar mengomunikasikan 

apa yang diinginkan. Kemampuan seorang anak mengungkapkan apa yang 

diinginkan berkaitan dengan kemampuan bahasa yang dimiliki. Anak 

mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, dan pikiran dengan bahasa yang 

mereka kuasai. Perbedaan kemampuan berbahasa anak dapat dipengaruhi 

oleh perbedaan sumber bahasa, pendamping belajar bahasa, dan kemampuan 

anak menerima bahasa. 

Kemampuan berbahasa terdiri atas empat aspek, yaitu kemampuan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu aspek berbahasa 

yang harus dikuasai anak adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis 

adalah kemampuan mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui 

bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami secara tepat seperti yang 

dimaksudkan oleh penulis. Kegiatan menulis sangat penting dalam 

menunjang keterampilan berbahasa karena selain bahasa lisan, bahasa tulis 

juga sangat diperlukan untuk berkomunikasi. Menulis merupakan suatu 

kemampuan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung atau tanpa tatap muka dengan orang lain. 

Kegiatan menulis sama dengan kegiatan mengungkapkan bahasa. 

Menulis dapat dilakukan dengan mengungkapkan pikiran atau gagasan seperti 

mengarang. Kegiatan mengarang merupakan kegiatan yang dapat menggali 

kemampuan siswa dalam kebahasaan, menyampaikan kalimat melalui tulisan 

yang berstruktur. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia lazimnya S, P, O, 
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K, tetapi kalimat-kalimat dalam karangan anak tidak semua fungsi itu hadir. 

Pilihan kata digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, atau perasaan. 

Pemilihan kata yang tepat akan membuat kalimat menjadi efektif dan tepat 

maknanya. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Perbedaan Kemampuan Berbahasa antara Anak Usia 10-12 Tahun 

yang Dididik Orang Tua dan Anak yang Dididik Saudara di Desa 

Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan berbahasa anak usia 10-12 tahun yang dididik 

orang tua di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana kemampuan berbahasa anak usia 10-12 tahun yang dididik 

saudara di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? 

3. Bagaimana perbedaan kemampuan berbahasa antara anak usia 10-12 tahun 

yang dididik orang tua dan anak yang dididik saudara di Desa 

Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kemampuan berbahasa anak usia 10-12 tahun yang 

dididik orang tua di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati. 
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2. Mendeskripsikan kemampuan berbahasa anak usia 10-12 tahun yang 

dididik saudara di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati. 

3. Mengkaji perbedaan kemampuan berbahasa antara anak usia 10-12 tahun 

yang dididik orang tua dan anak yang dididik saudara di Desa 

Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan 

pengajaran bahasa, baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoretis 

a. Memperkaya hasil penelitian tentang perbedaan kemampuan berbahasa 

anak. 

b. Dijadikan dasar dalam pembelajaran bahasa. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bandingan dengan 

penelitian lain yang telah ada sebelumnya. 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

acuan dalam melakukan penelitian. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Kemampuan Berbahasa 

Kemampuan berbahasa terdiri atas kemampuan mendengarkan,  
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kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. 

2. Kemampuan Menulis 

Kemampuan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan 

dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk 

dipahami secara tepat seperti yang dimaksudkan oleh penulis. 

3. Anak Usia 10-12 Tahun 

Anak usia 10-12 tahun adalah usia transisi dari masa kanak-kanak 

ke masa remaja (pre-remaja), anak mulai berhubungan tidak hanya dengan 

keluarga, tetapi juga dengan teman, guru, pelatih, pengasuh, dan lain 

sebagainya. 

4. Dididik Saudara 

Dididik saudara adalah dipelihara dan diberi latihan (ajaran, 

tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran oleh orang 

yang bertalian keluarga. 


