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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama islam mengajarkan kepada umatnya untuk memperhatikan 

dalam masalah berbicara. Berbicara merupakan sesuatu hal yang penting dan 

mendasar. Berbicara harus memberikan kebaikan, dalam hadist Nabi 

Muhammad SAW disebutkan: “Barang siapa yang beriman pada Allah dan 

hari akhir maka hendaklah berkata baik atau lebih baik diam” (HR Bukhari 

Muslim). Berbicara juga harus jelas dan benar, sebagaimana dalam hadits 

Aisyah ra: “Bahwasanya perkataan Rasulullah SAW itu selalu jelas sehingga 

bisa difahami oleh semua yang mendengar” (HR Abu Daud). 

Kemampuan berbicara terbentuk melalui proses pemerolehan dari sejak 

dini. Gerak refleks merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh bayi 

sejak lahir berupa pergerakan spontan yang aktif. Refleks primitif bayi akan 

dipergunakan sampai sepanjang kehidupan (long life refleks). Refleks ini 

merupakan gerakan involuntary/tidak terkontrol. Refleks digunakan untuk 

mendeteksi secara dini penyimpangan tumbuh kembang (Trisnowiyanto, 

2012). 

Bayi yang baru lahir hanya memiliki 20% dari kapasitas otak 

dewasanya (Nur Indah, 2011). Menurut Komnas Penanggulangan Gangguan 

Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) Indonesia pada tahun 2011, prevalensi 

keterlambatan bicara diperkirakan sekitar 3–10% di seluruh dunia, sedangkan 
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menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (Tumbuh Kembang Anak) dari data 

yang terkumpul dari 7 Rumah Sakit Pendidikan di seluruh Indonesia pada 

tahun 2007 menunjukkan gangguan bicara dan bahasa menempati urutan 

pertama bentuk gangguan tumbuh kembang anak sebesar 6% dan sampai 

19%, biasanya gangguan ini lebih sering dialami anak laki-laki yang tinggal 

di desa. 

Refleks Morro akan berangsur menghilang biasanya usia 5 bulan, 

sedangkan refleks yang berubah jadi terkendali adalah refleks rooting dan 

sucking. Fungsinya pun jadi berkembang, yaitu kemampuan untuk minum 

dan feeding. Dimana feeding mempunyai beberapa fungsi, yaitu kemampuan 

mengunyah dan menelan, serta hal yang tidak terlalu penting adalah 

kemampuan komunikasi. Refleks rooting merupakan refleks diamana bayi 

mencari puting susu ibu, sedangkan refleks sucking merupakan refleks 

menghisap yang muncul saat bayi minum ASI (nipple) maupun pacifier/dot. 

Refleks sucking akan merangsang kemampuan berbicara, dalam hal ini 

berhubungan dengan otak. Otak manusia dibagi menjadi dua belahan, 

diketahui bahwa otak kiri berisi dua area yang penting untuk perkembangan 

bahasa. Area Broca adalah area yang memproduksi berbicara dan melibatkan 

gerakan motorik yang berhubungan dengan lidah dan bibir (kemampuan 

ekspresif). Area Wernicke adalah area untuk memahami makna dalam 

berbicara (kemampuan reseptif). Kedua daerah berkembang selama masa 

perkembangan yang berbeda. Diketahui juga bahwa otak kiri mengatur 

tentang emosi. 
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Setelah bayi berusia 1 bulan, tangisan atau suaranya mulai berbeda, 

namun masih dikategorikan dalam refleks. Kesan bunyi tangisan-tangisan 

bayi tersebut mirip dengan bunyi-bunyi vokal (oeee...ooaaa), yang disebut 

dengan suara refleks/Reflexive Vocalization. Pada usia 1,5 bulan, bayi 

mengeluarkan bunyi yang diulang-ulang tetapi ini masih tergolong refleks. 

Bunyinya bermacam-macam (pa... ba... ga... en... na...), kemampuan tersebut 

berkembang sampai usia 5 bulan. Kombinasi bunyi yang sering diucapkan 

adalah konsonan dan vokal a. Pada usia 6 bulan, ocehan yang diperdengarkan 

sudah membentuk kombinasi konsonan (gub...gub...gup). Pada tahap ini, bayi 

telah memiliki feedback auditory (Pranindyo, 2009). 

Menyusui secara eksklusif didefinisikan sebagai pemberian Air Susu 

Ibu (ASI) saja tanpa makanan tambahan lainnya, seperti susu formula, jeruk, 

madu, air teh, air putih maupun makanan padat sejak bayi lahir hingga bayi 

usia 6 bulan baik melalui puting susu ibu ataupun melalui pacifier/dot 

(Sugiarti dkk, 2011). Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui 

program perbaikan gizi, telah menargetkan cakupan ASI eksklusif sampai 

usia 6 bulan sebesar 80%. Namun demikian angka ini sangat sulit untuk 

dicapai bahkan prevalensi ASI eksklusif dari tahun ke tahun terus menurun 

(Fikawati dkk, 2010). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian 

ASI, yaitu faktor sosial budaya, pendidikan formal ibu, status pekerjaan ibu, 

faktor psikologis (takut kehilangan daya tarik sebagai wanita, adanya tekanan 

batin), faktor fisik ibu (ibu yang sakit misalnya mastitis, produksi ASI 

kurang, bayi yang kesulitan menghisap, keadaan puting susu ibu yang tidak 
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menunjang), faktor keterbatasan tenaga kesehatan, pengaruh iklan/promosi 

pengganti susu, serta faktor pengetahuan ibu. Status pekerjaan ibu merupakan 

faktor yang paling tinggi mempengaruhi pemberian ASI, untuk mengatasi 

tersebut biasanya ibu memberikan ASI secara langsung dan menggunakan 

pacifier secara bergantian (Sugiarti dkk, 2011). Menurut data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) Kementrian Kesehatan tahun 2013, sebanyak 64,6% bayi 

sudah mengunakan pacifier/dot/kempeng sebelum usia 6 bulan (Paramita 

dkk, 2015). 

Penilaian Early Language Milestone Scale 2 (ELMS-2) pada 49 anak 

dengan keterlambatan bicara, anak berusia 1-36 bulan. Penelitian pada 

kelompok usia 1-12 bulan (6 anak), usia >12-24 bulan (24 anak) dan usia 

>24-36 bulan (19 anak), didapatkan hasil bahwa adanya keterlambatan dalam 

aspek auditory expressive, auditory receptive dan visual. ELMS-2 metode 

lulus/tidak lulus mendapatkan sensitivitas 97% (Martira dkk, 2007). 

Perkembangan bicara belum dimulai sampai bayi berusia 12 bulan dan orang 

tuanya tidak boleh khawatir tentang keterlambatan bicara sampai usia 24 

bulan. Semestinya tidak demikian, perkembangan bicara dapat dilihat mulai 

dari usia 1,5 bulan karena pada usia tersebut bayi sudah mulai mengeluarkan 

suara. Periode kritis perkembangan pendengaran dan berbicara dimulai dalam 

usia 6 bulan pertama kehidupan dan terus berlanjut sampai usia 2 tahun. Bayi 

yang mengalami keterlambatan yang diintervensi sebelum usia 6 bulan, pada 

usia 3 tahun akan mempunyai kemampuan berbahasa normal dibandingkan 

dengan bayi yang baru diintervensi setelah usia 6 bulan (Rundjan dkk, 2005). 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan menyusui langsung oleh ibu dan menggunakan 

pacifier dengan perkembangan bicara pada bayi usia 0-6 bulan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan menyusui langsung oleh ibu dan 

menggunakan pacifier dengan perkembangan bicara pada bayi usia 0-6 bulan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bayi yang menyusu langsung dengan ibu, menyusu langsung dengan 

ibu+pacifier maupun bayi yang minum menggunakan pacifier dapat diketahui 

lebih dini perkembangan bicaranya sesuai dengan usia bayi, bila ditemukan 

gangguan dalam perkembangan bicara dapat diketahui lebih awal dan cepat 

mendapatkan penanganan terapi. 


