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ABSTRAK 

 

 

Latar Belakang : Stimulasi usia dini bisa diberikan oleh orang tua maupun tempat 

penitipan anak. Stimulasi oleh orang tua maupun tempat penitipan anak dapat dilihat 

dari pola asuh dalam mempengaruhi aspek perkembangan anak, termasuk 

perkembangan verbal.Dengan Denver II anak dapat diketahui mengalami 

keterlambatan verbal atau tidak. 

Tujuan: 1) Untuk mengetahui perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh 

orang tuanya sendiri dan yang diasuh di tempat penitipan anak. 2) Untuk 

membandingkan perbedaan kemampuan verbal anak usia 3-5 tahun anak yang diasuh 

orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 tahun yang diasuh di tempat penitipan anak. 

Metode: Metode yang digunakan yaitu desain observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional analitik. Subyek  penelitian balita umur 3-5 tahun yang 

diasuh sendiri di Pabelan Surakarta dan balita umur 3-5 tahun yang diasuh di TPA 

Madani dengan sampel masing-masing sebesar 42 balita. Analisis data menggunakan 

Chi Square dengan p = 0,05. 

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil pengujian chi square menunjukkan bahwa p 

value sebesar 0,000 < 0,05. Dengan ini, ada perbedaan kemampuan verbal anak usia 

3-5 tahun anak yang diasuh orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 tahun yang diasuh 

di tempat penitipan anak. Perkembangan verbal anak yang diasuh di TPA Madani 

lebih baik dibandingkan yang diasuh oleh orang tua sendiri. 

Kesimpulan : Terdapat perbedaan kemampuan verbal anak usia 3-5 tahun anak yang 

diasuh orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 tahun yang diasuh di tempat penitipan 

anak. 
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ABSTRACT 

 

 

Background: Early childhood stimulation can be provided by parents or daycare. 

Stimulation by parents and daycare can be seen from parenting in influencing aspects 

of child development, including the development of verbal. With Denver II children 

can be seen delayed verbal or not. 

Objectives: 1) To determine the verbal development of children aged 3-5 years are 

taken care of their own parents and are cared for in daycare. 2) To compare the 

differences in verbal abilities of children aged 3-5 years who cared for the child's own 

parents with children aged 3-5 years are cared for in daycare. 

Methods: The method used is observational analytic design with cross sectional 

analytic approach. The subjects of the study children aged 3-5 years who raised 

himself in Pabelan Surakarta and toddlers aged 3-5 years are taken care of in a 

landfill Madani with samples each of 42 toddlers. Data analysis using Chi Square 

with p = 0.05. 

Results: Based on the chi-square test results showed that the p value of 0.000 <0.05. 

With this, there are differences in verbal abilities of children aged 3-5 years who 

cared for the child's own parents with children aged 3-5 years are cared for in 

daycare. Verbal development of children are taken care of in a landfill Madani better 

than those cared for by the parents themselves. 

Conclusions: There are differences in verbal abilities of children aged 3-5 years who 

cared for the child's own parents with children aged 3-5 years are cared for in 

daycare. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan adalah perubahan tingkah laku dan kebiasaan yang terjadi 

selama hidup dalam diri seseorangdari tingkatan usiamelalui proses 

pertumbuhan, pembelajaran, peningkatan kompetensi serta kemampuan 

beradaptasi. Perkembangan anak bisa dinilai dengan parameter personal sosial, 

motorik halus verbal, dan motorik kasar.Perkembangan verbal adalah 

kemampuan untuk memberikan respons terhadap suara / mendengar, mengikuti 

perintah, dan berbicara spontan.Perkembangan verbal pada tingkatan usia 

tidaklah sama. Semua itu di pengaruhi oleh kehilangan pendengaran sementara, 

pola asuh, dan kerusakan otak minimal selama proses persalinan (Hidajati, 2009) 

Banyak kasus saat ini perubahan peran antara ibu rumah tangga 

merangkap sebagai sebagai pekerja. Semua terlihat dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Jawa Tengah pada tahun 2010 jumlah wanita yang bekerja pada 

tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,98% (273.000 jiwa) dibandingkan 

jumlah wanita yang bekerja pada tahun 2005 yang hanya berjumlah 13.790.400 

jiwa. (Azizah, 2012) 

Prevalensi keterlambatan bicara pada anak usia dini menurut studi 

Cochrane terakhir, pada usia 2-4,5 tahun adalah 5-8% mengalami keterlambatan 

bicara dan 2,3-19% mengalami keterlambatan verbal (Soetjiningsih, 2012). Di 

Indonesia anak usia di bawah 5 tahun mengalami gangguan perkembangan saraf 

dan otak ringan sampai berat sebesar 16%. Satu dari 100 anak mengalami 

keterlambatan bicara. 

Dari prevalensi di atas di perlukan upaya pengasuhan yang baik. 

Pengasuhan ini meliputi pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, 

mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan 

kemampuan dan keterampilan anak. Pada anak usia dini proses perkembangan 

sangat pesat, disini anak mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan 

berbagai upaya pendidikan. Masa inilah, masa paling penting dalam 



pembentukan pondasi kepribadian.Oleh sebab itu, pemberian stimulus sejak dini 

sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak(Sujiono, 2012). 

Perkembangan anak perlu diasah dan dikembangkan dengan pesat melalui 

stimulasi-stimulasi. Stimulasi usia dini bisa diberikan oleh orang tua maupun 

tempat penitipan anak. Stimulasi oleh orang tua maupun tempat penitipan anak 

dapat dilihat dari pola asuh dalam mempengaruhi aspek perkembangan 

anak.Dengan Denver II anak dapat diketahui mengalami keterlambatan 

verbal.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

tentang “perbedaan perkembangan verbal antara anak usia 3-5 tahun yang diasuh 

orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 tahun yang diasuh di tempat penitipan 

anak”. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada perbedaan perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun pada 

anak yang diasuh orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 tahun yang diasuh di 

tempat penitipan anak? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh orang 

tuanya sendiri. 

2. Mengetahui perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh di tempat 

penitipan anak. 

3. Membandingkan perbedaan kemampuan verbal anak usia 3-5 tahun anak 

yang diasuh orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 tahun yang diasuh di 

tempat penitipan anak. 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasi analitik cross- 

sectional.Anak usia 3-5 di tempat penitipan anak maupun yang di asuh orang 

tuanya sendiri di tes dengan denver II, kemudian di kategorikan kurang, normal 

dan lebih. Bandingkan dan lihat apakah ada perbedaan perkembangan verbal 

antara anak usia 3-5 tahun yang diasuh orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 

tahun yang diasuh di tempat penitipan anak atau tidak. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling.Besar sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 84 orang. Dalam hal ini penulis menggunakan 

populasi anak usia 3-5 tahun yang di titipkan di tempat penitipan anak Madani 

dan yang diasuh orang tuanya sendiri di daerah Pabelan. Hasil data yang di dapat 

di Uji Chi Squareuntuk mengetahui perbedaan perkembangan yang diasuh di 

tempat penitipan anak dan yang diasuh orang tua sendiri. 

 

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

1. Variabel terikat penelitian ini adalah perkembangan verbal 

Skala   : Ordinal  

Cara pengukuran  : Dengan cara DDST. 

2. Variabel bebas penelitian ini adalah jenis pengasuhan TPA dan orang tua 

sendiri 

Skala   : Ordinal. 

Cara pengukuran : Tidak di ukur 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian (anak usia 3-5 tahun) yang di temui di Madani lebih 

antusias, bersahabat, dan mudah dalam menerima kami sehingga proses 

pengambilan data bisa dilakukan tanpa hambatan. Sedangkan untuk anak usia 

3-5 tahun yang diasuh orang tua sendiri ada beberapa yang menghasilkan nilai 

kurang karena lebih pasif dan tertutup. Namun saat di ulangin lagi pada hari 

lain sesuai kesepakatan dengan orang tua, anak lebih bersahabat dan 

menunjukan hasil yang normal bahkan ada yang hasilnya lebih. 

2. Analisis Data 

a. Uji Distribusi Frekuensi  

1) Perkembangan Verbal Anak Usia 3-5 tahun Diasuh Orang Tua Sendiri  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh distribusi frekuensi 

perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh orang tua mereka 

sendiri yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Pabelan Kartasura 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Perkembangan Verbal Anak Usia 3-5 Tahun 

yang Diasuh Orang Tua Sendiri 

Perkembangan 

Verbal Anak 

Frekuensi  

(f) 

Persentase 

(%) 

Normal 33 78,6 

Lebih 9 21,4 

Total 42 100,0 

 

Dari hasil distribusi frekuensi observasi peneliti untuk mengamati 

perkembangan verbal anak dengan menggunakan DDST diketahui anak 

yang diasuh orang tua sendiri dengan perkembangan verbal normal 

sebanyak 33 anak atau sebesar 78,6% dan anak dengan perkembangan 

verbal lebih sebanyak 9 anak atau sebesar 21,4%. Hal ini dapat 
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disimpulkan bahwa mayoritas anak yang diasuh orang tua sendiri 

mempunyai perkembangan verbal yang termasuk kategori normal. 

2) Perkembangan Verbal Anak Usia 3-5 tahun Diasuh di Tempat Penitipan 

Anak (TPA) 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh distribusi frekuensi 

perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh di TPA Madani 

sebagai berikut. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Perkembangan Verbal Anak Usia 3-5 Tahun 

yang Diasuh di Tempat Penitipan Anak (TPA) Madani 

Perkembangan Verbal Anak Frekuensi  

(f) 

Persentase 

(%) 

Normal 12 28,6 

Lebih 30 71,4 

Total 42 100,0 

 

Dari hasil distribusi frekuensi observasi peneliti untuk mengamati 

perkembangan verbal anak dengan menggunakan DDST diketahui anak 

yang diasuh di TPA Madani dengan perkembangan verbal normal 

sebanyak 12 anak atau sebesar 28,6% dan anak dengan perkembangan 

verbal lebih sebanyak 30 anak atau sebesar 71,4%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas anak yang diasuh di TPA Madani 

mempunyai perkembangan verbal yang termasuk kategori lebih dari 

normal. 

 

b. Uji Chi Square 

Uji Chi Square ini digunakan untuk mengetahui ada perbedaan atau 

antara perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh di TPA Madani 

dengan anak yang diasuh orang tua mereka sendiri. Uji Chi Square dipilih 

dikarenakan sebaran data penelitian kedua kelompok tidak normal. 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Chi Square 



 Perkembangan Verbal Anak 

usia 3-5 tahun 
Mean±SD p 

Normal Lebih 

n % n % 

Pengasuhan  TPA 12 14,3 30 35,7 2,714±0,457 0,000 

Orang 

Tua 

33 39,3 9 10,7 
2,214±0,415 

 

Dari hasil analisis chi square diperoleh nilai p value sebesar 0,000 yang 

artinya p < 0,05. Hal ini berarti ada perbedaan yang bermakna antara 

perkembangan verbal anak usia 3 – 5 tahun yang diasuh di Tempat Penitipan 

Anak dengan yang diasuh oleh orang tua sendiri. Dari hasil tabulasi silang 

diketahui bahwa mayoritas pengasuhan yang dilakukan di Tempat Penitipan 

Anak Madani, anak usia 3-5 tahun mempunyai perkembangan verbal 

termsuk kategori lebih sebanyak 30 anak dari 42 anak yang dinilai dan yang 

diasuh oleh orang tua sendiri di wilayah Pabelan Surakarta mayoritas anak 

memiliki perkembangan verbal yang termasuk kategori normal yaitu 

sebanyak 33 anak dari 42 anak yang dinilai. Dari hasil analisis deskriptif 

untuk perkembangan verbal anak yang diasuh di TPA mempunyai nilai 

mean sebesar 2,714 dengan standar deviasi sebesar 0,457 lebih besar bila 

dibandingkan perkembangan verbal anak yang diasuh orang tua sendiri 

mempunyai nilai mean sebesar 2,214 dengan standar deviasi sebesar 0,415. 

Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan verbal anak yang diasuh di 

TPA lebih baik dibandingkan perkembangan verbal anak yang diasuh oleh 

orang tua sendiri. 

 

PEMBAHASAN 

1. Perkembangan Verbal Anak Usia 3-5 tahun Diasuh oleh Orang Tua Sendiri 

Perkembangan verbal adalah kemampuan untuk memberikan respons 

terhadap suara / mendengar, mengikuti perintah, dan berbicara spontan 



(Hidajati, 2009). Dari hasil analisis distribusi frekuensi setelah peneliti 

melakukan observasi dengan bantuan tes Denver diketahui mayoritas 

perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh oleh orang tua sendiri 

termasuk kategori normal. Pengasuhan oleh orang tua memiliki kecenderungan 

yang berbeda-beda dalam mengasuh anak mereka tergantung latar belakang 

pendidikan dan status sosial ekonomi keluarga. Orang tua dengan latar 

belakang pendidikan yang tinggi akan cenderung memiliki pengasuhan yang 

baik sehingga anak akan memiliki perkembangan verbal yang termasuk normal 

ataupun lebih dari normal. Begitu juga orang tua dengan status sosial ekonomi 

yang baik cenderung akan mengasuh anak secara baik dengan memberikan 

pelatihan stimulasi dengan bantuan berbagai macam alat permainan yang 

mendorong perkembangan motorik, adaptif dan sosialisasi anak, sehingga anak 

juga akan mengalami perkembangan verbal yang normal bahkan lebih.  

Orang tua memainkan peran penting pada setiap perkembangan bahasa 

(Papalia, et. al, 2008) selain itu orang tua mempunyai kepentingan dalam 

mendidik dan merawat anak usia dini yang diangkat oleh Direktorat PADU. 

Orang tua menjadi faktor penting untuk pendidikan dan perawatan anak usia 

dini. Ibu-ibu berkunjung ke posyandu bukan hanya untuk perawatan kesehatan 

tetapi juga untuk mendapat informasi bagaimana menyediakan stimulasi 

pendidikan awal kepada anak-anak mereka (Unesco,2005).  

2. Perkembangan Verbal Anak Usia 3-5 tahun Diasuh di Tempat Penitipan Anak 

(TPA) 

Perkembangan verbal adalah kemampuan memberikan respon terhadap 

suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan. Perkembangan verbal pada 

usia 18 bulan yaitu mampu menyebutkan nama benda dalam gambar. 

Kemampuan ini terus bertambah seperti penggunaan frase dan memahami 

petunjuk sederhana, mengulang kata/kalimat yang baru saja didengar, sampai 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dewasa (Intikhobah, 2009).  



Dari hasil analisis distribusi frekuensi diketahui bahwa perkembangan 

verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh di Tempat Penitipan Anak (TPA) 

dengan menggunakan tes Denver mayoritas anak termasuk kategori lebih dari 

normal. Tempat Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD nonformal 

dalam pelayanan pendidikan dan pengasuhan terhadap anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun (Malinton, 2013). Hal ini dikarenakan di TPA anak 

akan dilatih kematangan perkembangan bicara secara normal selalu diikuti 

dengan perkembangan yang lain baik motorik, adaptif dan sosialisasi termasuk 

perkembangan verbal anak.  Pengasuhan di suatu TPA akan memberikan 

banyak latihan-latihan yang dapat menstimulasi tumbuh kembang anak.  

Pemberian stimulus ini diberikan melalui berbagai lingkungan baik 

secara internal oleh keluarga, institusi kemasyarakatan, maupun melalui 

program pemerintah. Masih rendahnya stimulasi pada anak yang diberikan 

oleh internal keluarga, maka disarankan program pemerintah terhadap early 

child development seperti BKB dan PADU tetap terus dikembangkan dan 

dilanjutkan. Semakin tinggi stimulus yang di berikan, tidak dijumpai 

presentase anak yang kategori perkembangannya lambat (Briawan, 2008). 

3. Perbedaan Pengasuhan di Tempat Penitipan Anak dengan Orang Tua Sendiri 

Sampai saat ini persepsi orang tua terhadap lembaga TPA masih 

rendah, baik orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga TPA maupun 

yang tidak. Orang tua belum mampumendeskripsikan peran dan pentingnya 

lembaga TPA bagi pendidikan anak usia dini. Orang tua belum mengetahui 

sepenuhnya peran lembaga TPA dalam pendidikan dan perkembangan anak. 

Orang tua menganggap bahwa lembaga TPA tidak terlalu penting untuk anak. 

Orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga TPA berpartisipasi secara 

langsung dengan menjadi wali murid, sedangkan orang tua yang tidak 

menyekolahkan anaknya di lembaga TPA tidak berpartisipasi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi partisipasi orang 



tua terhadap lembaga PAUD yaitu pendidikan/pengetahuan, keadaan 

ekonomi,lingkungan, dan sosialisasi (Nugraheni, 2014). 

Dari hasil analisis dengan menggunakan Uji Chi Squarediperoleh p 

value sebesar 0,000. Karena nilai p < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh di TPA 

dengan anak yang diasuh oleh orang tua sendiri. Dari hasil analisis deskriptif 

diketahui bahwa anak yang diasuh di TPA mempunyai perkembangan verbal 

yang lebih baik dibandingkan dengan perkembangan verbal anak diasuh oleh 

orang tua sendiri. Hal ini dikarenakan anak yang diasuh di TPA selain di TPA 

anak diajarkan berbagai macam kegiatan atau latihan yang dapat menstimulasi 

perkembangan motorik, adaptif, psikomotorik dan sosialisasi mereka dengan 

kurikulum yang sudah tertata dengan baik sesuai dengan usia anak maka 

perkembangan verbal anak akan lebih baik dan saat anak kembali di rumah 

orang tua mereka juga akan menambah mengajarkan dan melatih 

perkembangan verbal anak. Dengan demikian anak memperoleh pelatihan dan 

pengajaran lebih banyak, sehingga perkembangan verbal anak jauh lebih baik 

dibandingkan dengan perkembangan verbal anak yang hanya diasuh orang tua 

saja. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh orang tuanya sendiri 

mayoritas normal sebanyak 33 anak dari 42 anak yang dinilai. 

2. Perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang diasuh di tempat penitipan 

anak mayoritas lebih sebesar sebanyak 30 anak dari 42 anak yang dinilai. 

3. Anak usia 3-5 tahun yang diasuh di tempat penitipan anak Madani (p (0,000) < 

0,05) lebih baik daripada anak usia 3-5 tahun yang diasuh orang tua sendiri. 

 



Saran 

1. Diharapkan orang tua dapat lebih menstimulasi sejak dini anak karena 

menstimulasi anak sejak dini sangatlah penting di dalam perkembangan 

anaktermasuk perkembangan kemampuan verbalnya. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi agar lebih variatif dalam 

menerapkan pola penelitian dengan mencari faktor-faktor lain yang dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan verbal anak usia 3-5 tahun, 

sehingga dapat diketahui faktor yang paling dominan terhadap perkembangan 

kemampuan verbal anak prasekolah. 
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