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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semua orang tua pasti menginginkan anaknya bisa tumbuh sehat, 

cerdas dan menjadi orang sukses. Agar harapan itu dapat terwujud tidak 

membutuhkan biaya mahal, asalkan ibu mau memberikan apa yang sudah 

diberikan oleh Yang Maha Esa dengan memberikan apa yang menjadi hak 

dari buah hatinya yaitu air susu ibu (ASI). Dari sudut pandang ilmiah ASI 

merupakan makanan yang terbaik untuk bayi, karena ASI mengandung semua 

zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang tepat, ASI juga mengandung zat 

kekebalan atau antibodi yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai kuman 

penyakit (Widuri 2013). Menurut WHO global data Bank Pemberian ASI 

eksklusif secara nasional pada tahun 2010-2012 hanya mencapai 33,6-35% 

(Kurniawan 2013). 

Islam telah mengajarkan kepada setiap ibu cara memenuhi kebutuhan 

nutrisi bayinya yaitu dengan memberikan ASI (air susu ibu) kepada anak-

anaknya selama dua tahun penuh ( Hanafi,2012). Sebagaimana hal itu tertera 

di awal ayat 233 surah al-Baqarah yang artinya, ”Para ibu hendaklah 

menyusukan anakanaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan”. (QS. al-Baqarah: 233).Ada beberapa 

kemungkinkan bayi baru lahir memperoleh air susu ibu yaitu dengan rooting 
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refleks (refleks mencium) , sacking refleks (refleks menghisap), refleks 

menelan. Refleks menyusui ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

kemampuan bicara anak (Widuri, 2013). 

Perkembangan anak merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat 

lepas dari pengamatan orang tua. Perkembangan seorang anak pertama kali 

dimulai dari lingkungan keluarga dan interaksi antara anak dengan  orang tua. 

Anak merupakan individu yang masih dalam usia tumbuh kembang, dengan 

kebutuhan khusus, baik kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spritual serta 

masa anak merupakan proses menuju kematangan. Sejak dini anak harus 

disiapkan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya, namun tidak setiap anak terlahir normal. Beberapa anak terlahir 

dengan kondisi mengalami hambatan dan keterbatasan diantaranya adalah 

anak terlambat bicara (Sturaya dkk, 2013). 

Gangguan bicara anak merupakan suatu persoalan yang rumit bagi anak 

maupun orang tua. Tidak sedikit anak yang mengalami gangguan bicara akan 

menjadi beban mental pada anak sehingga memberi dampak pada psikologis 

anak itu sendiri, misalnya timbul rasa minder dalam bergaul dan akan 

dikucilkan oleh teman-teman sebayanya. Keterlambatan bicara dan berbahasa 

adalah masalah yang cukup umum pada anak-anak usia 2-5 tahun. 

Keterlambatan berbicara dan berbahasa bervariasi antara 1%-32% pada 

populasi normal. Keterlambatan dalam berbicara dapat dipicu oleh beberapa 

faktor penyakit yaitu keterbelakangan mental, gangguan pendengaran, 
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gangguan bahasa ekspresif, autisme, selektif mutisme, afasia reseptif, cerebral 

palsy dan penyakit lainnya (Tjandrajani dkk, 2012). 

Untuk menilai apakah ada gangguan bahasa pada anak, dengan 

menggunakan ELM scale.  Bahasa Milestone Scale (ELM), dikembangkan 

oleh James Copian. Bahasa Awal Milestone Scale, sebuah skrining tes untuk 

perkembangan bahasa pada anak dari lahir sampai usia 36 bulan. Skala ELM 

sangat terbukti untuk mengevaluasi pasien gangguan bahasa (Coplan dan 

Gleason, 2016). Banyak pendapat bahwa perkembangan bicara pada anak 

belum dimulai sampai usia 12 bulan dan orang tua tidak perlu cemas akan 

adanya keterlambatan bicara sampai anak berusia 24 bulan. Seharusnya tidak 

demikian karena perkembangan bicara anak dapat dilihat sejak usia 0-3 bulan 

karena pada usia itu anak sudah dapat mengeluarkan suara . 

Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam ukuran, 

besar, jumlah, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu misalnya 

bertambah tinggi atau bertambah berat badan. Perkembangan adalah 

bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang meliputi aspek 

gerakan motorik halus, gerakan motorik kasar, perilaku sosial, dan bahasa.  

Bayi mengalami proses tumbuh kembang yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah gizi. Unsur gizi pada bayi dapat dipenuhi dengan 

pemberian ASI eksklusif ( Fitri dkk 2014). ASI mengandung semua zat gizi 

yang diperlukan dalam jumlah yang tepat, ASI juga mengandung zat 

kekebalan atau antibodi yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai kuman 

penyakit (Widuri 2013). 
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Sehubungan dengan besarnya manfaat ASI terhadap tumbuh kembang 

bayi terutama dalam perkembangan bahasa anak, sehingga mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah 

ada Perbedaan Perkembangan Bicara pada bayi usia 2-4 tahun yang diberi 

ASI dan tidak diberi ASI di Paud Nur Hidayah Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah ada perbedaan perkembangan 

bicara pada bayi usia 2-4 tahun yang diberi ASI dan tidak diberi ASI di Paud 

Nur Hidayah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbedaan perkembangan bicara pada bayi usia 2-4 

tahun yang diberi ASI dan tidak diberi ASI di Paud Nur Hidayah Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui rata-rata bayi yang diberi ASI dan bayi Non ASI 

pada anak usia 2-4 tahun di Paud Nur Hidayah. 

b. Untuk mengetahui distribusi anak keterlambatan perkembangan 

bicara pada anak usia 2-4 tahun di Paud Nur Hidayah. 

c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan perkembangan bicara pada 

anak usia 2-3 tahun yang diberi ASI dan Non ASI. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa dan lainnya yang ingin 

membuat tugas, makalah atau menyusun diktat. 

b. Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi mahasiwa dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Fisioterapis 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti 

bahwa pemberian ASI dan Non ASI berpengaruh terhadap 

perkembangan bicara pada anak. 

b. Bagi masyarakat (khususnya para Ibu ) 

Sebagai informasi dan masukan bagi para ibu bahwa 

pemberian ASI atau Non ASI sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan bicara anak. 

 

 

 

 

 

 

 

   


