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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu aspek perkembangan yang memerlukan perhatian adalah 

perkembangan bahasa dan bicara. Gangguan bicara dan bahasa merupakan 

salah satu masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Menurut NCHS 

(National Center for Health Statistic) berdasarkan laporan orang tua, angka 

kejadiannya adalah 0,9% pada anak dibawah umur 5 tahun, dan 1,94% pada 

anak yang berumur 5-14 tahun. Hasil evaluasi langsung terhadap anak usia 

sekolah angka kejadiannya 3,8 kali lebih tinggi. Hal ini diperkirakan 

gangguan bicara dan bahasa pada anak adalah sekitar 4-5%. Perkembangan 

bicara dan bahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak, karena 

perkembangan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada 

sistem lainnya sebab melibatkan perkembangan kognitif, sensori motorik, 

psikologis, emosi dan lingkungan di sekitar anak (Soetjiningsih, 2005). 

Menurut Dsts Oral Motor Disorde and Speech Clinic khusu gangguan 

oral motor dan bicara pada anak pada tahun 2012 keterlambatan bicara paling 

sering terjadi pada usia 0-3 tahun. Studi Cochrane terakhir melaporkan data 

keterlambatan bicara dan bahasa dan gabungan keduanya pada anak usia 

prasekolah dan sekolah. Prevalensi keterlambatan perkembangan bahasa dan 

bicara pada anak usia 2-4,5 tahun adalah 5-8%, keterlambatan bahasa 2,3-

19% (Dewi, 2012). 

1125 jumlah kunjungan di RSCM, pasien anak terdapat 10,13 % anak 

yang didiagnosis keterlambatan bicara dan bahasa (Beyeng, 2012). Penelitian 

yang dilakukan oleh Restiyani (2013) dengan judul penelitian hubungan pola 

asuh dengan perkembangan bicara anak usia 4-5 tahun di TK Al Falah 

Mempawah diperoleh hasil bahwa pola asuh yang banyak digunakan orang 

tua adalah pola asuh demokratis 75,03%, hasil observasi perkembangan 

bicara anak usia 4-5 tahun di TK Al Falah Mempawah berada pada rentang 

yang cukup baik dengan presentasin 63%. menunjukkan terdapat hubungan 
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yang kuat pola asuh dengan perkembangan bicara anak usia 4-5 tahun di TK 

Al Falah Mempawai.  

Penelitian yang dialakukan oleh Safitri dan Hidayanti (2013) dengan 

judul hubungan pola asuh orang tua  dengan tingkat depresi remaja di SMK 

10 November didapatkan bahwa pola asuh orang tua sebagian besar 

demokratis (63,8%), yang otoriter sebanyak (6,9%) dan yang permisif 

sebanyak (0,8%). Penelitian ini dilakukan di Posyandu Gonilan yang selama 

ini kegiatan di posyandu lebih memperhatikan pertumbuhan anak melalui 

kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tingi badan, pemberian 

makanan tambahan dan pemberian imunisasi yang seluruhnya bertujuan 

untuk memfokuskan pertumbuhan anak tetapi tidak memperhatikan 

perkembangan anak seperti memberikan stimulasi dan melakukan deteksi 

dini perkembangan anak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

kegiatan di posyandu selanjutnya.  

Penelitian ini dilakukan di Posyandu Gonilan dimana penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di lembaga 

pendidikan seperti di taman kanak-kanak dimana anak-anak diberikan 

stimulasi perkembangan melalui kegiatan menggambar, bermain dan 

bernyanyi dan juga dilakukan deteksi dini perkembangan anak, sementara 

penelitian ini dilakukan di Posyandu Gonilan yang selama ini kegiatan di 

posyandu lebih memperhatikan pertumbuhan anak melalui kegiatan 

penimbangan berat badan dan pengukuran tingi badan, pemberian makanan 

tambahan dan pemberian imunisasi yang seluruhnya bertujuan untuk 

memfokuskan pertumbuhan anak tetapi tidak memperhatikan perkembangan 

anak seperti memberikan stimulasi dan melakukan deteksi dini 

perkembangan anak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

kegiatan di posyandu selanjutnya.  

 

Orang tua dan lingkungan terdekat memegang peranan penting dalam 

perkembangan bicara dan bahasa seorang anak. Kosa kata anak berbanding 

lurus dengan jumlah kata yang didengarnya pada masa kritikal perkembangan 
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bicaranya. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua untuk mengoptimalkan 

perkembangan bicara dan bahasa anak antara lain rajin berbicara dan 

berkomunikasi dengan anak dan membacakan cerita adalah cara yang baik 

untuk meningkatkan kosakata anak. Bayi dan anak kecil biasanya tertarik 

pada cerita yang bersajak. Sembari membaca, anak dapat diajak menunjuk 

gambar dan menyebut nama benda yang ditunjuk. Keterlambatan 

perkembangan bicara dan bahasa sebaiknya dapat dikenali oleh orangtua 

sedini mungkin, agar tata laksana yang diberikan dapat memaksimalkan 

kapasitas bicara dan bahasa yang dimiliki anak (Soebadi, 2013). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan 

antara pola asuh orang tua dengan perkembangan bahasa dan bicara 

Posyandu Gonilan Surakarta tahun 2014 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

perkembangan bahasa dan bicara Posyandu Gonilan Surakarta tahun 

2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Posyandu Gonilan Surakarta 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Posyandu Gonilan 

mengenai perkembangan bahasa dan bicara anak sehingga dapat 

membantu posyandu untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap 

anak bukan hanya pada aspek pertumbuhan saja tetapi juga pada aspek 

perkembangan anak khususnya perkembangan bahasa dan bicara. 

2. Bagi Orang Tua  

Orang tua mendapatkan informasi yang sangat penting untuk 

melakukan deteksi awal terhadap perkembangan anak khususnya 
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perkembangan bahasa dan bicara sehingga dapat melakukan perbaikan 

dalam pola pengasuhan. 

3. Bagi petugas kesehatan  

Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

perkembangan bahasa dan bicara anak sehingga lebih giat melakukan 

penyuluhan kepada orang tua mengenai pengawasan dan stimulasi 

perkembangan anak khususnya perkembangan bicara dan bahasa. 

4. Bagi peneliti  

Penelitian ini menjadi sumber untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan mengenai perkembangan bahasa dan bicara sehingga dapat 

diaplikasikan pada lahan praktek selanjutnya. 

 

 


