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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) menurut undang – undang sistem pendidikan 

nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 14 merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud, 2014:13). Pendidikan anak usia 

dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan 

pada peletakkan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi 

motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta kecerdasan emosi, 

kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta beragama), bahasa 

dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

dilakukan oleh anak usia dini, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut (Sujiono, 2011:6). 

Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan tahap perkembangannya dalam 

kehidupan selanjutnya. Maka dari itu Anak usia dini merupakan salah satu modal 

dasar yang sangat berharga untuk mengahasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Anak – anak adalah generasi penerus bangsa, merekalah yang akan 

membangun bangsa agar menjadi bangsa yang maju yang tidak tertinggal dengan 

bangsa – bangsa lain. Dengan kata lain masa depan bangsa sangat ditentukan oleh 

pendidikan yang diberikan kepada anak sebagai penerus generasi bangsa. Pendidikan 

anak usia dini merupakan investasi bangsa yang sangat berharga dan sekaligus 

merupakan infrastruktur bagi pendidikan selanjutnya. 

Masa keemasan (Golden Age) adalah masa – masa dimana anak mulai peka dan 

sensitif untuk menerima berbagai rangsangan dengan demikian anak membutuhkan 

rangsangan–rangsangan (stimulasi) yang tepat untuk mencapai kematangan yang 

sangat sempurna. kemampuan otak anak untuk menyerap informasi sangat tinggi. 

Apapun informasi yang diberikan akan berdampak bagi anak dikemudian hari. Oleh 

karena itu anak – anak dibekali pendidikan sejak dini yang berlandaskan konsep – 

konsep agama sebagai fondasi dalam mengembangkan potensi dirinya dengan baik 
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dan mengembangkan sikap budi luhur yang baik. Apabila orang tua salah dalam 

memberikan bimbingan kepada anak maka akan mengakibatkan anak sulit untuk di 

atur dan sulit mendidiknya dan akan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak 

berkualitas. 

Pendidikan utama yang baik untuk anak-anak harus di mulai dari keluarga, karena 

anak pertama kali mendapatkan stimulus dari orang terdekatnya dan sebagian besar 

waktu anak dihabiskan di lingkungan keluarga. Besarnya peluang dan kesempatan 

interaksi dalam keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga 

merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, sebagai pihak yang paling 

awal memberikan banyak perlakuan kepada anak. Adapun dalam pelaksanaannya 

pendidikan keluarga masih harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak tak 

terkecuali saat dalam mendidik bahasa anak. Peran dan pengaruh keluarga dalam 

pembentukan karakter ini penting sebab lingkungan keluarga memiliki keistimewaan. 

Orang tua memiliki peran penting sebagai penanggung jawab dalam mengarahkan 

anak dan memberikan pendidikan seabagai upaya pengembangan pribadi anak. 

Penerapan tersebut dapat terwujud dengan melalui pola asuh yang tepat. 

Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang 

tua dengan anak, di mana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan 

mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat 

oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat 

dan optimal. Dari segi perawatan orang tua memberikan perawatan dan rasa kasih 

sayang sejak sedini mungkin, karena perawatan yang sesuai merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh dengan perkembangan anak dari segi kecerdasan 

linguistiknya maupun kepribadian. Dari segi pendidikan, pendidikan yang maksimal 

sesuai dengan kebutuhan anak akan mengembangkan kecerdasan linguistik dan 

kepribadian anak. Kecerdasan linguistik anak tersebut akan berkembang dengan baik 

apabila orang tua menerapkan pola asuh yang tepat. 

Menurut pendapat stewart dan koch (1983) terdiri dari tiga kecenderungan dari 

pola asuh orang tua yaitu : pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh 

permisif. 

Howard Gardner mengemukakan bahwa manusia mempunyai sembilan macam 

mutiple intelligences yaitu : kecerdasan lingustik (cerdas kata-kata), logika-

matematika (cerdas angka), visual-spasial (cerdas gambar), gerak kinestetik (cerdas 
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tubuh), musikal (cerdas musik), intrapersonal (cerdas diri), interpersonal (cerdas 

antarorang), naturalis (cerdas alam), dan eksistensialisasi (cerdas hakikat). 

Salah satu dari ke sembilan kecerdasan tersebut adalah kecerdasan linguistik 

(interpersonal intelligence). Kecerdasan linguistik adalah kemapuan menyusun 

pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten 

melalui kata-kata untuk mengungkapkan pikiran-pikiran dalam berbicara, membaca, 

dan menulis (suyadi, 2009). Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki 

kemampuan berbicara yang baik dan efektif dan anak mampu berkomunikasi dengan 

baik, juga cenderung dapat mempengaruhi orang lain melalui kata-katanya. 

Kecerdasan linguistik dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan 

masalah, mengembangkan masalah, dan menciptakan sesuatu dengan menggunakan 

bahasa secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Cerdas linguistik berarti cerdas kata, 

dan cepat belajar dengan menggunakan kata-kata atau dengan mendengar dan melihat. 

Kecerdasan linguistik mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikiran dengan 

jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui kata-kata 

untuk mengungkapkan pikiran – pikiran ini dalam berbicara, membaca, dan menulis 

(Lwin,et.al.,2005). 

Terkadang orang tua juga memandang keberhasilan anak di masa depan hanya di 

tentukan dengan kecerdasan intelektual anak saja dan dengan mendidik anak dengan 

keras. Padahal dalam pendidikan di bidang psikologi anak menunjukkan bahwa  

kecerdasan linguistik (bahasa) dan kecerdasan spiritual juga sama pentingnya dengan 

IQ dalam menentukan keberhasilan masa depan anak. 

Anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah akan jauh lebih bisa 

mengembangkan kecerdasan linguistiknya yang lebih baik dibandingkan dengan 

anak–anak yang tidak mengikuti pendidikan pra sekolah.  

Kecerdasan linguistik ini sangat penting dimiliki oleh setiap individu, karena 

kecerdasan ini sangat diperlukan dalam hampir semua bidang kehidupan. Karena 

kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang paling mendasar. Kecerdasan linguistik 

pada anak dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan logika berfikirnya. Dengan 

memiliki kecerdasan ini anak dapat pandai  dalam berbahasa  dengan baik dan anak 

mampu untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan atau secara 

tertulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Orang tua adalah seseorang yang 

pertama kali harus mengajarkan kecerdasan linguistik (bahasa) kepada anaknya 

dengan mengajak anak untuk berkomunikasi, memberikan pengetahuan, membaca 
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dan menulis. Keterlibatan orang tua memberikan bimbingan serta arahan bagi anak 

akan menentukan keberhasilan anak pada tahap selanjutnya. 

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian tentang “HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA 

TERHADAP KECERDASAN LINGUISTIK ANAK KELOMPOK A DI TK 

AISYIYAH BASIN 3 KLATEN TAHUN AJARAN 2015/2016”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah dapat dikaji lebih mendalam 

maka diperlukan pembatasan masalah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini 

dibatasi pada pola asuh orang tua dengan kecerdasan linguistik pada anak usia dini 

kelompok A di TK Aisyiyah Basin 3Klaten. 

 

C. Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan batasan masalah ,maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai  berikut : “Apakah terdapat hubungan pola asuh terhadap 

kecerdasan linguistik anak kelompok A di TK Aisyiyah Basin 3 Klaten Tahun Ajaran 

2015 / 2016?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui: 

 

1. Tujuan Umum 

 

Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua demokratis terhadap kecerdasan 

linguistik anak usia dini. 

2. Tujuan Khusus 

 

Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan linguistik 

anak usia dini kelompok A di TK Aisyiyah Basin 3 Klaten Tahun Ajaran 2015 / 

2016. 
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E. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan kegunaan sebagai  berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 

  Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan 

pengetahuan terhadap hubungan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan linguistik 

anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk 

mengembangkan program - program pembelajaran yang lain dengan 

memperhatikan kecerdasan linguistik anak. 

2) Sebagai dasar pembinaan untuk guru Tk dalam upaya memperbaiki 

kinerja mengajar di sekolah dengan memperhatikan kebiasaan anak dan 

keluarga dalam melalui komunikasi dengan anak dan orang tua untuk 

menumbuhkan kecerdasan linguistik anak. 

b. Bagi Anak 

1) Meningkatkan motivasi anak dalam belajar  

2) Memilih strategi pembelajaran yang tepat tentang hubungan pola asuh 

orang tua terhadap kecerdasan linguistik anak. 

c. Orang Tua 

Bagi orang tua, memberikan pengertian dan pemahaman bahwa pola asuh 

yang diberikan dan diterapkan akan berpengaruh terhadap kecerdasan 

linguistik anak. 

 


