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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Bahasa merupakan bentuk komunikasi secara lisan, tulisan maupun isyarat yang 

ada pada suatu sistem dari simbol. Berbagai variasi dan kombinasi yang muncul dari 

kata-kata yang digunakan oleh anak (Santrock, 2007). 

      Perkembangan bahasa merupakan suatu indikator menyeluruh terhadap 

kemampuan kognitif anak, yang mana keterlambatan bahasa dapat dideteksi secara 

dini. Keterlambatan bahasa dapat dipengaruhi oleh fungsi kehidupan dalam 

keseharian anak (Sari Pediatri, 2011). 

      Data WHO tahun 1997-2008 terdapat keterlambatan perkembangan pada anak 

sebanyak 13,8 persen (CDC, 2011). Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 2,3 sampai 

dengan 19 persen (American Family Physician Journal, 2011). Deteksi keterlambatan 

bahasa pada tahun 2010 terdapat 45,7 persen anak mengalami keterlambatan bahasa 

untuk wilayah Jawa Tengah (Depkes RI, 2010). 

      Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak dibagi menjadi dua, yaitu 

faktor genetik (nature) dan faktor lingkungan (nurture). Faktor lingkungan yang 

sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa anak adalah pemberian stimulasi dari 

keluarga kepada anak dan kualitas pengasuhan pada anak. Kemampuan bahasa anak 

akan mempengaruhi perkembangan dalam belajar dan kemampuan untuk beradaptasi 

(Jurnal Keluarga dan Konsumen, 2009). 

      Stimulasi dalam perkembangan bahasa pada anak selain dari keluarga juga dapat 

diberikan oleh lingkungan pendidikan, informal, formal, dan non formal. Lingkungan 

keluarga termasuk dalam lingkungan pendidikan informal, PAUD, TK regular dan 

TK full day adalah lingkungan formal sedangkan lingkungan nonformal antara lain 

tempat penitipan anak dan panti asuhan. Prevalensi perkembangan bahasa pada anak 

yang ada dalam keluarga sebanyak 80 persen sedangkan yang tidak dalam keluarga 
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mengalami keterlambatan bahasa sebanyak 17 persen. Untuk keterlambatan bahasa 

pada tempat penitipan anak (TPA) didapatkan 13,9 persen di Kodya Denpasar (Sari 

Pediatri, 2008). 

      Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 terdapat 12.736 

anak yang tinggal di panti asuhan, di tahun 2011 meningkat menjadi 20.972 anak dan 

tahun 2012 menjadi 24.783 anak yang ada di panti asuhan. Panti asuhan di wilayah 

Surakarta pada tahun 2010 menampung 227 anak, tahun 2011 terjadi peningkatan 

menjadi 402 anak dan tahun 2012 terdapat 577 anak yang diasuh di panti asuhan. 

      Berdasarkan data yang telah dipaparkan tersebut di atas, penulis mengajukan 

penelitian tentang “Perbandingan Perkembangan Bahasa Anak Usia 0-3 Tahun Di 

Panti Asuhan dan Keluarga”. 

B. Rumusan Masalah 

      Adakah perbedaan perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun di panti asuhan dan 

keluarga? 

C. Tujuan 

      Mengetahui perbedaan perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun di panti asuhan 

dan keluarga. 

D. Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Mengetahui perbandingan perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun di panti 

asuhan dan keluarga. 

2. Manfaat aplikatif 

a. Memberikan informasi yang berguna bagi petugas kesehatan mengenai 

perbandingan perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun di panti asuhan 

dan keluarga. 

b. Memberikan informasi yang berguna bagi panti asuhan, keluarga maupun 

lingkungan pendidikan lain mengenai perkembangan bahasa anak usia 0-3 

tahun. 
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c. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan usaha pencegahan 

keterlambatan bahasa anak usia 0-3 tahun. 

d. Dapat menambah wacana keilmuan dan wawasan penulis di bidang ilmu 

kesehatan masyarakat. 

e. Dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pemikiran penelitian 

selanjutnya. 


