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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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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”. 

 

B. 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? 

 

C. 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. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini mampu memberikan perkembangan stimulasi verbal 

dan variasi pada pengasuh dan orang tua, mengenai perkembangan 

anak usia 3-5 tahun yang diasuh di tempat penitipan anak dan anak 

usia 3-5 tahun yang diasuh orang tua sendiri. 

b. Penelitian ini mampu membuat pengasuh dan orang tua mengerti 

bahwa menstimulasi anak sejak dini sangatlah penting di dalam 

perkembangan anak. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Mampu memberikan kesadaran dalam meningkatkan stimulasi dini 

perkembangan anak 

b. Anak dengan verbal terhambat pengobatannya bisa dititipkan di 

tempat penitipan anak 

 


