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PERBEDAAN KEMAMPUAN BAHASA ANAK USIA PRASEKOLAH 

ANTARA RIWAYAT MENGIKUTI PAUD DENGAN RIWAYAT 

 TIDAK MENGIKUTI PAUD 

 

Abstrak 

Perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan menyeluruh 

dari kemampuan kognitif anak yang berhubungan dengan keberhasilan di sekolah. 

Masyarakat selama ini masih banyak yang salah dalam mempersepsikan mengenai 

konsep umum proses pemerolehan dan perkembangan bahasa, terutama di 

kalangan para orang tua. Anggapan bahwa anak telah memiliki kemampuan untuk 

belajar berbahasa secara alamiah masih melekat di benak sebagian orang tua. 

Keterlambatan dalam berbahasa dapat mempengaruhi kehidupan personal sosial, 

kesulitan dalam belajar, bahkan hambatan dalam bekerja nantinya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan bahasa anak usia 

prasekolah antara riwayat mengikuti PAUD dengan riwayat tidak mengikuti 

PAUD. Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu membandingkan 

kemampuan bahasa anak usia prasekolah antara riwayat mengikuti PAUD dan 

riwayat tidak mengikuti PAUD dengan menggunakan alat ukur DDST (Denver 

Development Screening Test) kemudian di uji normalitas dan didapatkan hasil 

distribusi tidak normal, selanjutnya menggunakan uji Mann-Whitney Test. Teknik 

pengambilan sampel dengan cara cluster sampling, kelompok responden dengan 

riwayat PAUD berjumlah 26 sampel, dan kelompok dengan riwayat tidak 

mengikuti PAUD berjumlah 27 sampel. Hasil penelitian perbedaan kemampuan 

bahasa dengan menggunakan uji Mann-Whitney Test didapatkan hasil p-value 

0,009 < 0,05, maka disimpulkan adanya perbedaan kemampuan bahasa anak usia 

prasekolah antara riwayat mengikuti PAUD dengan yang  tidak mengikuti PAUD.  

 

Kata Kunci  : bahasa, usia prasekolah, Pendidikan Anak Usia Dini 

 

Abstract 

Language development is one indicator of the overall development of children's 

cognitive abilities associated with success in school. So far there are still many 

people who are wrong in perceiving the general concept of language acquisition 

and development processes, especially among parents. The assumption that 

children have the ability to learn language naturally is still embedded in the minds 

of some parents. Delays in language can affect social personal life, difficulties in 

learning, even obstacles in working later. The purpose of this study was to 

determine the differences in the language skills of preschool children between a 

history of attending PAUD with a history of not attending PAUD. This type of 

research is descriptive comparative, which compares the language skills of 

preschoolers between a history of taking PAUD and a history of not attending 

PAUD using a DDST (Denver Development Screening Test) instrument and then 
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testing for normality and obtaining abnormal distribution, then using the Mann-

test Whitney Test. The sampling technique was cluster sampling, the number of 

respondents with a history of PAUD was 26 samples, and the group with a history 

of not taking PAUD were 27 samples. The results of the study of differences in 

language skills using the Mann-Whitney Test obtained p-value 0.009 <0.05, so it 

was concluded that there were differences in the language skills of preschool 

children between history of attending PAUD with a history of not attending 

PAUD. 

 

Keywords  : language, preschool age, Early Childhood Education Programs 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan 

menyeluruh dari kemampuan kognitif anak yang berhubungan dengan 

keberhasilan di sekolah. Tanpa dukungan dari lingkungannya, anak tidak akan 

mampu berbicara karena melalui kehidupan sehari-hari mereka harus 

mendengar dan melihat pembicaraan yang berkaitan dengan pengetahuan 

tentang dunia di sekitarnya (Soetjiningsih, 2014). Keterlambatan dalam 

berbahasa dapat mempengaruhi kehidupan personal sosial, kesulitan dalam 

belajar, bahkan hambatan dalam bekerja nantinya. 

Masyarakat selama ini masih banyak yang salah dalam mempersepsikan 

mengenai konsep umum proses pemerolehan dan perkembangan bahasa, 

terutama di kalangan para orang tua. Anggapan bahwa anak telah memiliki 

kemampuan untuk belajar berbahasa secara alamiah masih melekat di benak 

sebagian orang tua. Jika terjadi keterlambatan pada perkembangan bahasa, 

sikap dari sebagian orang tua hanya menunggu dengan harapan anak dapat 

menyusul (catch up) dan kembali melanjutkan perkembangannya secara 

normal.  
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Pendidikan merupakan upaya untuk menentukan keberhasilan pembangunan 

nasional dan meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia karena 

pendidikan memberikan asuhan bimbingan yang menciptakan anak sehingga 

mampu menunjukan individualitas sendiri dengan nilai-nilai pancasila. Sejak 

usia dini telah diselenggarakan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan 

seluruh aspek perkembangan yang dimiliki anak.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mrngetahui perbedaan kemampuan 

bahasa pada anak usia prasekolah yang mengikuti PAUD dengan yang tidak 

mengikuti PAUD. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana penelitian ini 

dilakukan dengan kajian non eksperimental dan data numeric serta dianalisis 

dengan menggunakan cara statistic (Mustari, 2012). Penelitian ini 

menggunakan desain deskriptif komparatif yang bertujuan untuk menjelaskan 

perbedaan kemampuan bahasa anak usia prasekolah antara riwayat mengikuti 

PAUD dengan riwayat tidak mengikuti PAUD, dimana terdapat dua kelompok 

yaitu kelompok responden dengan riwayat mengikuti PAUD dan kelompok 

responden dengan yang tidak mengikuti PAUD. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anak usia prasekolah yang ada di 

TK Aisyiyah I Desa Geduren, Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 111 anak. Populasi anak yang mengikuti 

PAUD adalah 49, sedangkan yang tidak mengikuti PAUD berjumlah 62 anak. 
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Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster sampling yaitu 

dengan cara mengambil responden yang telah dikelompokkan masing-masing 

melalui undian dadu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 53 responden. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah anak yang mengikuti pembelajaran di 

TK Aisyiyah I Gonilan, anak usia prasekolah (3-6 tahun), status kesehatan 

anak baik, tidak mengalami sindrom maupun keterbatasan dalam berfikir. 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu anak rewel ataupun menangis, dan 

anak yang menolak dilakukan skrining.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Analisa Univariat  

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Kemampuan Bahasa Anak Usia 

Prasekolah Antara Riwayat Mengikuti PAUD dengan yang Tidak 

Mengikuti PAUD 

No Kemampuan 

Bahasa 

Riwayat 

mengikuti 

PAUD 

Riwayat tidak 

mengikuti 

PAUD 

N % 

Frek % Frek % 

1 Normal 19 35.84 10 18.87 29 54.71 

2 Suspect 7 13.20 17 32.08 24 45.29 

3 Untestable 0 0 0 0 0 0 

 Jumlah 26 49.06 27 50.94 53 100 

 

      Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa distribusi frekuensi 

kemampuan bahasa pada kelompok riwayat mengikuti PAUD 

menunjukkan distribusi tertinggi pada kategori normal yaitu 

sebanyak 19 responden (35.84%) dan distribusi terendah pada 



5 

 

kategori suspect yaitu sebanyak 7 responden (13.20%). Sedangkan 

untuk kelompok riwayat tidak mengikuti PAUD distribusi tertinggi 

terdapat pada kategori suspect yaitu sebanyak 17 responden 

(32.08%) dan distribusi terendah pada kategori normal yaitu 

sebanyak 10 responden (18.87%). 

3.1.2 Uji Normalitas Data      

Tabel 2 Hasil uji normalitas data dengan Uji Kolmogorov-smirnov 

Variabel p-value Kesimpulan 

Kemampuan Bahasa Kelompok 

Riwayat PAUD 

0,001 Tidak 

normal 

Kemampuan Bahasa Kelompok 

Riwayat Tanpa PAUD  

0,001 Tidak 

normal 

 

      Berdasarkan tabel di atas uji normalitas menunjukkan variabel 

penelitian berdistribusi tidak normal (p<0,05), sehingga tehnik 

analisis yang digunakan selanjutnya adalah Uji Mann-Whitney Test.  

3.1.3 Analisa Bivariat 

Tabel 3 Hasil Uji Mann-Whitney Test 

Riwayat Kemampuan Bahasa Mean 

Rank 

P-

value 

Keputu

san Uji Normal Suspect Untest

able 

Riwayat 

Mengiku

ti PAUD 

 

19 

 

7 

 

0 

 

31.87 

 

0.009 

 

H0 di 

tolak Riwayat 

Tidak 

Mengiku

ti PAUD 

 

10 

 

17 

 

0 

 

22.31 
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      Hasil uji Mann-Whitney Test perbedaan kemampuan bahasa 

anak usia prasekolah antara riwayat mengikuti PAUD dengan anak 

usia prasekolah riwayat tidak mengikuti PAUD diperoleh nilai 

signifikansi (P-value) 0,009 lebih kecil dari 0,05 (0,009 < 0,05), 

nilai U sebesar 224.500 dan nilai W sebesar -2.610, sehingga 

keputusan uji adalah H0 ditolak, maka disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan bahasa anak riwayat 

mengikuti PAUD dengan yang tidak mengikuti PAUD. Nilai mean 

rank pada kelompok responden dengan riwayat mengikuti PAUD 

sebesar 31.87 sedangkan pada kelompok responden yang tidak 

mengikuti PAUD sebesar 22.31 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

responden dengan riwayat PAUD memiliki pengaruh yang lebih 

besar dalam perkembangan bahasa. 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Kemampuan Bahasa 

      Setelah peneliti melakukan analisis dengan menggunakan 

instrument Denver Development Screening Test (DDST) II, 

distribusi kemampuan bahasa pada kelompok riwayat mengikuti 

PAUD menunjukkan distribusi tertinggi pada kategori normal 

sebanyak 19 responden (35.84%). PAUD memegang peranan 

penting dalam pendidikan anak, melalui PAUD anak dapat bermain 

dan menyalurkan energinya melalui berbagai kegiatan fisik, musik, 

atau ketrampilan tangan. Anak juga dapat belajar berinteraksi 



7 

 

secara interpersonal dan intrapersonal. Pemahaman tentang 

perkembangan bahasa mencakup empat keterampilan berbahasanya 

meliputi menyimak (mendengarkan), berbicara, membaca, dan 

menulis (menggambar) dapat difasilitasi dengan berbagai kegiatan 

di PAUD. Kepada anak secara bertahap dapat dikenalkan huruf dan 

membaca sehingga kemampuan anak dalam berbahasa sangat 

terasah saat di PAUD. Stimulus dalam lingkungan PAUD lebih 

intensif dibanding lingkungan di luar PAUD. PAUD memberikan 

lingkungan perkembangan yang kaya akan stimulasi. Keberhasilan 

pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini menjadi dasar 

untuk pendidikan selanjutnya (Siibak & Vinter, 2014). Salah satu 

tujuan dari PAUD sendiri dalam hal perkembangan bahasa yaitu 

anak mempunyai kemampuan dalam menggunakan bahasa untuk 

pemahaman pasif dan bisa berkomunikasi secara efektif sehingga 

dapat bermanfaat untuk proses belajar dan berfikir (Latif, dkk, 

2016). 

      Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Z 

& Farid dengan judul “Hubungan Perkembangan Kemampuan 

Bahasa dengan Pendidikan Anak Usia Dini” yang didapatkan hasil 

berdasarkan analisis ditemukan hubungan yang bermakna antara 

PAUD dengan kemampuan bahasa dengan nilai p = 0,000 dengan 

koefesien korelasi r = 0,492. 
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      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Retno W, dkk 

(2016) yang berjudul “Perbedaan Perkembangan Sosial Anak Usia 

3-6 Tahun dengan Pendidikan Usia Dini dan Tanpa Pendidikan 

Usia Dini di Kecamatan Peterongan Jombang” menunjukkan 

bahwa anak yang mengikuti PAUD dan memiliki perkembangan 

sesuai sebanyak 22 anak (64,7%) dan memiliki perkembangan 

menyimpang atau tidak sesuai sebanyak 12 anak (35,3%). Pada 

anak yang tidak mengikuti PAUD dan memiliki perkembangan 

yang sesuai sebanyak 9 anak (26,5%) dan menyimpang atau tidak 

sesuai sebanyak 25 anak (73,5%), maka kesimpulan hasilnya 

adalah terdapat perbedaan perkembangan sosial pada anak dengan 

PAUD dan tanpa PAUD dimana perkembangan sosial tersebut 

meliputi perkembangan bahasa yang digunakan untuk bersosialisasi 

oleh anak dengan lingkungannya.  

      Distribusi kemampuan bahasa pada kelompok riwayat tidak 

mengikuti PAUD menunjukkan distribusi tertinggi pada kategori 

suspect sebanyak 17 responden (32.08%). Dari hasil frekuensi 

tersebut mayoritas dengan ibu yang memiliki riwayat pendidikan 

SMA yaitu sebanyak 20 responden (37.73%), serta mayoritas ibu 

dengan status tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga 

sebanyak 14 responden (26.41%). Menurut Soetjiningsih (2012), 

pendidikan orangtua merupakan salah satu faktor penting dalam 

tumbuh kembang anak. Perbedaan tingkat pendidikan 
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menyebabkan perbedaan pengetahuan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan, semakin mudah menerima serta mengembangkan 

pengetahuan dan teknologi yang kemudian akan meningkatkan 

produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 

keluarga, sehingga ibu dengan riwayat pendidikan tinggi akan lebih 

terbuka dalam berfikir mengenai pendidikan yang dibutuhkan oleh 

anak  (Apriastuti, 2013).  

      Meskipun secara teori PAUD memegang peranan penting 

dalam perkembangan bahasa anak, namun kenyataannya di dalam 

hasil penelitian ini, dari 26 responden (49.06%) dengan riwayat 

mengikuti PAUD, masih terdapat 7 responden (13.20%) yang 

memiliki kemampuan bahasa dengan kategori suspect. Bersadarkan 

jenis kelamin, terdapat 5 responden  (9.43%) dengan jenis kelamin 

laki-laki, dan 2 responden (3.77%) dengan jenis kelamin 

perempuan. Sedangkan kelompok responden dengan riwayat tidak 

mengikuti PAUD, dari 27 responden (50.94%) terdapat 10 

responden (18.87%) yang memiliki kemampuan bahasa dengan 

kategori normal. Hal ini dikarenakan perkembangan bahasa anak 

usia prasekolah tidak hanya dipengaruhi oleh PAUD saja, tetapi 

banyak faktor lain yang berpengaruh dalam perkembangan bahasa 

anak usia prasekolah. Lingkungan yang baik akan menunjang 

tumbuh kembang anak, sebaliknya lingkungan yang kurang baik 

akan menghambat tumbuh kembangnya. Salah satu peran 
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lingkungan keluarga yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

perkembangan anak (Supartini, 2009). Keluarga merupakan 

lingkungan yang alami dan paling utama bagi anak usia dibawah 

lima tahun.  

3.2.2 Perbedaan Kemampuan Bahasa Anak Usia Prasekolah Antara 

Riwayat Mengikuti PAUD dengan yang Tidak Mengikuti PAUD 

      Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney Test perbedaan 

kemampuan bahasa anak usia prasekolah antara riwayat mengikuti 

PAUD dengan riwayat tidak mengikuti PAUD diperoleh nilai 

signifikansi (P-value) 0,009 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan bahasa anak 

riwayat mengikuti PAUD dengan riwayat tidak mengikuti PAUD. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa responden 

dengan riwayat mengikuti PAUD memiliki kemampuan bahasa 

yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan bahasa 

responden dengan riwayat tidak mengikuti PAUD. Hal ini 

dikarenakan anak yang pernah mengikuti PAUD jauh lebih 

terpapar dan terbiasa dengan lingkungan yang dapat memacu 

perkembangan bahasa. 

4 PENUTUP 

a. Kelompok responden dengan riwayat mengikuti PAUD sebagian besar 

memiliki kemampuan bahasa dengan kategori normal 
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b. Kelompok responden dengan riwayat tidak mengikuti PAUD sebagian 

besar memiliki kemampuan bahasa dengan kategori suspect 

c. Hasil kemampuan bahasa kelompok responden dengan riwayat mengikuti 

PAUD lebih baik dibandingkan dengan kelompok responden dengan 

riwayat tidak mengikuti PAUD 
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