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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kemampuan Bicara dan Keterlambatan Bicara 

Kata bahasa berasal dari bahasa Latin “lingua” yang berarti lidah. Awalnya 

pengertiannya hanya merujuk pada bicara, namun selanjutnya digunakan sebagai 

bentuk sistem konvensional dari simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi.
19

  

American Speech-Language Hearing Association Committee on Language 

mendefinisikan bahasa sebagai
 

suatu sistem lambang konvensional yang 

kompleks dan dinamis yang dipakai dalam berbagai cara berpikir dan 

berkomunikasi.
20

 

Terdapat perbedaan mendasar antara bicara dan bahasa. Bicara adalah 

pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara 

dalam suatu kata. Bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam 

suatu cara tertentu. Bahasa merupakan salah satu cara berkomunikasi. Bahasa 

reseptif adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang 

didengar. Bahasa ekspresif adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara 

simbolis baik visual (menulis, memberi tanda) maupun auditorik.
21,22 

Seorang anak yang mengalami gangguan berbahasa mungkin saja dapat 

mengucapkan suatu kata dengan jelas tetapi ia tidak dapat menyusun dua kata 

dengan baik. Sebaliknya, ucapan seorang anak mungkin sedikit sulit untuk 

dimengerti tetapi ia dapat menyusun kata kata yang benar untuk menyatakan 
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keinginannya. Masalah bicara dan bahasa sebenarnya berbeda tetapi kedua 

masalah ini sering kali tumpang tindih.
21,22

 

Secara umum, seorang anak dianggap memiliki keterlambatan bicara jika 

perkembangan bicara anak secara signifikan dibawah normal untuk anak-anak 

pada usia yang sama. Seorang anak dengan keterlambatan bicara memiliki 

perkembangan bicara yang khas yaitu kemampun bicaranya berkembang sama 

dengan anak yang memiliki usia kronologis yang lebih muda. Kemampuan bicara 

anak tetap mengikuti pola atau urutan yang normal tetapi terjadi lebih lambat 

dibandingkan anak seusianya.
23 

Bahasa merupakan salah satu parameter dalam perkembangan anak. 

Kemampuan bicara dan bahasa melibatkan perkembangan kognitif, sensorimotor, 

psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Kemampuan bahasa pada 

umumnya dapat dibedakan menjadi kemampuan reseptif (mendengar dan 

memahami) dan kemampuan ekspresif (berbicara). Kemampuan bicara lebih dapat 

dinilai dari kemampuan lainnya sehingga pembahasan mengenai kemampuan 

bahasa lebih sering dikaitkan dengan kemampuan berbicara.
24 

Gangguan bicara dan bahasa terdiri dari masalah artikulasi, suara, kelancaran 

bicara (gagap), afasia (kesulitan dalam menggunakan kata-kata, biasanya akibat 

cedera otak), serta keterlambatan dalam bicara atau bahasa. Gangguan bicara dan 

bahasa juga berhubungan erat dengan area lain yang mendukung proses tersebut 

seperti fungsi otot mulut dan fungsi pendengaran. Keterlambatan dan gangguan 

bicara bisa mulai dari bentuk yang sederhana seperti bunyi suara yang “tidak 
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normal” (sengau, serak) sampai dengan ketidakmampuan untuk mengerti atau 

menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan mekanisme motorik oral dalam 

fungsinya untuk bicara dan makan.
 
Gangguan perkembangan artikulasi meliputi 

kegagalan mengucapkan satu huruf sampai beberapa huruf dan sering terjadi 

penghilangan atau penggantian bunyi huruf tersebut sehingga menimbulkan kesan 

cara bicaranya seperti anak kecil. Selain itu juga dapat berupa gangguan dalam 

pitch, volume atau kualitas suara.
25 

Afasia merupakan kehilangan kemampuan untuk membentuk kata-kata atau 

kehilangan kemampuan untuk menangkap arti kata-kata sehingga pembicaraan 

tidak dapat berlangsung dengan baik. Anak-anak dengan afasia didapat memiliki 

riwayat perkembangan bahasa awal yang normal, dan memiliki onset setelah 

trauma kepala atau gangguan neurologis lain (contohnya kejang).
25,26

 

Gagap adalah gangguan kelancaran atau abnormalitas dalam kecepatan atau 

irama bicara. Terdapat pengulangan suara, suku kata, kata, atau suatu bloking 

yang spasmodik, bisa terjadi spasme tonik dari otot-otot bicara seperti lidah, bibir, 

dan laring. Terdapat kecenderungan adanya riwayat gagap dalam keluarga. Selain 

itu, gagap juga dapat disebabkan oleh tekanan dari orang tua agar anak bicara 

dengan jelas, gangguan lateralisasi, rasa tidak aman, dan kepribadian anak.
22,25

 

Keterlambatan bicara (speech delay) adalah salah satu penyebab gangguan 

perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak. Gangguan ini semakin 

hari tampaknya semakin meningkat pesat.
1
 Beberapa data menunjukkan angka 

kejadian anak yang mengalami keterlambatan bicara (speech delay) cukup tinggi. 
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Silva di New Zealand, sebagaimana dikutip Leung, menemukan bahwa 8,4% anak 

umur 3 tahun mengalami keterlambatan bicara sedangkan Leung di Canada 

mendapatkan angka 3% sampai 10%.
2
  

Prevalensi keterlambatan perkembangan berbahasa di Indonesia belum 

pernah diteliti secara luas.
 
Data di Departemen Rehabilitasi Medik RSCM tahun 

2006, dari 1125 jumlah kunjungan pasien anak terdapat 10,13% anak didiagnosis 

keterlambatan bicara dan bahasa.
27

  Penelitian Wahjuni tahun 1998 di salah satu 

kelurahan di Jakarta Pusat menemukan prevalensi keterlambatan bahasa sebesar 

9,3% dari 214 anak yang berusia bawah 3 tahun.
28

 Di Poliklinik Tumbuh 

Kembang Anak RSUP Dr. Kariadi selama tahun 2007 diperoleh 100 anak (22,9 

%) dengan keluhan gangguan bicara dan berbahasa dari 436 kunjungan baru.
3
 

Anak yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa berisiko mengalami 

kesulitan belajar, kesulitan membaca dan menulis, dan akan menyebabkan 

pencapaian akademik yang kurang secara menyeluruh. Hal ini dapat berlanjut 

sampai usia dewasa muda. Selanjutnya, orang dewasa dengan pencapaian 

akademik yang rendah akibat keterlambatan bicara dan bahasa akan mengalami 

masalah perilaku dan penyesuaian psikososial.
21

 Beberapa ahli menyimpulkan 

perkembangan bicara dan bahasa dapat dipakai sebagai indikator perkembangan 

anak secara keseluruhan, termasuk kemampuan kognisi dan kesuksesan dalam 

proses belajar di sekolah.
29

 Hasil studi longitudinal menunjukkan bahwa 

keterlambatan perkembangan bahasa berkaitan dengan kecerdasan dan membaca 

di kemudian hari.
30 
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2.1.1 Penilaian Kemampuan Bicara Anak  

Untuk menentukan apakah seorang anak mengalami keterlambatan bicara, 

dokter harus memiliki pengetahuan dasar parameter penilaian kemampuan 

berbicara. Anak mengalami perkembangan kemampuan berbicara sesuai dengan 

umurnya melalui tahapan pola berbicara normal akan melalui tahap berikut : 

Tabel 2. Normal pattern of speech development
 31 

Age Achievement 

1 to 6 

months 

Coos in response to voice 

6 to 9 

months 

Babbling 

10 to 11 

months 

Imitation of sounds; says “mama/dada” without meaning 

12 months Says “mama/dada” with meaning; often imitates two-and three-syllable words 

13 to 15 

months 

Vocabulary of  four to seven words an addition to jargon; <20% of speech 

understood by strangers  

16 to 18 

months 

Vocabulary of 10 words; some echolalia and extensive jargon; 20% to 25% of 

speech understood by strangers 

19 to 21 

months 

Vocabulary of 20 words; 50 % of speech understood by strangers 

22 to 24 

months 

Vocabulary >50 words; two-word phrases; dropping out of  jargon; 60% to 70% of 

speech understood by strangers  

2 to 2,5 

years 

Vocabulary of  400 words, including names; two-to three-words phrases; use of 

pronouns; diminishing echolalia; 75% of speech understood by strangers 

2,5 to 3 

years 

Use of plurals and past tense; know age and sex; counts three objects correctly; 

three to five words per sentence; 80% to 90% of speech undersood by strangers 

3 to 4 

years 

Three to six words per sentence; ask questions, converses, relates experiences, tells 

stories; almost all speech understood by strangers 

4 to 5 

years 

Six to eight words per sentence; names four colors; counts 10 pennies correctly 
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2.1.2 Etiologi Keterlambatan Bicara 

Kemampuan dalam bahasa dan berbicara dipengaruhi oleh faktor intrinsik 

(anak) dan faktor ekstrinsik (psikososial). Faktor intrinsik ialah kondisi 

pembawaan sejak lahir termasuk fisiologi dari organ yang terlibat dalam 

kemampuan bahasa dan berbicara. Sementara itu, faktor ekstrinsik dapat berupa 

stimulus yang ada di sekeliling anak, misalnya perkataan yang didengar atau 

ditujukan kepada si anak.
1,2,24 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan bicara adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Intrinsik 

a) Retardasi mental 

Retardasi mental merupakan penyebab paling umum dari keterlambatan 

bicara, tercatat lebih dari 50% dari kasus.
32

 Seorang anak retardasi mental 

menunjukkan keterlambatan bahasa menyeluruh, keterlambatan 

pemahaman pendengaran, dan keterlambatan motorik. Secara umum, 

semakin parah keterbelakangan mental, semakin lambat kemampuan 

komunikasi bicaranya. Pada 30%-40% anak-anak dengan retardasi mental, 

penyebabnya tidak dapat ditentukan. Penyebab retardasi mental 

diantaranya cacat genetik, infeksi intrauterin, insufisiensi plasenta, obat 

saat ibu hamil, trauma pada sistem saraf pusat, hipoksia, kernikterus, 

hipotiroidisme, keracunan, meningitis atau ensefalitis, dan gangguan 

metabolik.
33
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b) Gangguan pendengaran 

Fungsi pendengaran dalam beberapa tahun pertama kehidupan sangat 

penting untuk perkembangan bahasa dan bicara. Gangguan pendengaran 

pada tahap awal perkembangan dapat menyebabkan keterlambatan bicara 

yang berat. Gangguan pendengaran dapat berupa gangguan konduktif atau 

gangguan sensorineural. Tuli konduktif umumnya disebabkan oleh otitis 

media dengan efusi.
34

 Gangguan pendengaran tersebut adalah intermiten 

dan rata-rata dari 15dB sampai 20 dB.
35

 Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa anak-anak dengan gangguan pendengaran konduktif yang 

berhubungan dengan cairan pada telinga tengah selama beberapa tahun 

pertama kehidupan berisiko mengalami keterlambatan bicara.
35,36 

Gangguan konduktif juga dapat disebabkan oleh kelainan struktur telinga 

tengah dan atresia dari canalis auditoris eksterna. Gangguan pendengaran 

sensorineural dapat disebabkan oleh infeksi intrauterin, kernikterus, obat 

ototosik, meningitis bakteri, hipoksia, perdarahan intrakranial, sindrom 

tertentu (misalnya, sindrom Pendred, sindrom Waardenburg, sindrom 

Usher) dan kelainan kromosom (misalnya, sindrom trisomi). Kehilangan 

pendengaran sensorineural biasanya paling parah dalam frekuensi yang 

lebih tinggi.
2
 

c) Autisme  

Autisme adalah gangguan perkembangan neurologis yang terjadi sebelum 

anak mencapai usia 36 bulan. Autisme ditandai dengan keterlambatan 

perkembangan bahasa, penyimpangan kemampuan untuk berinteraksi, 
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perilaku ritualistik, dan kompulsif, serta aktivitas motorik stereotip yang 

berulang. Berbagai kelainan bicara telah dijelaskan, seperti ekolalia dan 

pembalikan kata ganti. Anak-anak autis pada umumnya gagal untuk 

melakukan kontak mata, merespon senyum, menanggapi jika dipeluk, atau 

menggunakan gerakan untuk berkomunikasi. Autisme tiga sampai empat 

kali lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan.
2
 

d) Mutasi selektif 

Mutasi selektif adalah suatu kondisi dimana anak-anak tidak berbicara 

karena mereka tidak mau. Biasanya, anak-anak dengan mutasi selektif 

akan berbicara ketika mereka sendiri, dengan teman-teman mereka, dan 

kadang-kadang dengan orang tua mereka. Namun, mereka tidak berbicara 

di sekolah, dalam situasi umum, atau dengan orang asing. Kondisi tersebut 

terjadi lebih sering pada anak perempuan daripada anak laki-laki.
36

 Secara 

signifikan anak-anak dengan mutasi selektif juga memiliki defisit 

artikulatoris atau bahasa. Anak dengan mutasi selektif biasanya 

memanifestasikan gejala lain dari penyesuaian yang buruk, seperti kurang 

memiliki teman sebaya atau terlalu bergantung pada orang tua mereka. 

Umumnya, anak-anak ini negativistik, pemalu, penakut, dan menarik diri. 

Gangguan tersebut bisa bertahan selama berbulan-bulan sampai bertahun-

tahun.
2,36 

e) Cerebral palsy 

Keterlambatan bicara umumnya dialami oleh anak dengan cerbral palsy. 

Keterlambatan bicara terjadi paling sering pada orang-orang dengan tipe 
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athetoid cerebral palsy. Selain itu juga dapat disertai atau dikombinasi 

oleh faktor-faktor penyebab lain, diantaranya: gangguan pendengaran, 

kelemahan atau kekakuan otot-otot lidah, disertai keterbelakangan mental 

atau cacat pada korteks serebral.
2
 

f) Kelainan organ bicara 

Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan mandibula 

(rahang bawah), kelainan bibir sumbing (palatoschizis/cleft palate), 

deviasi septum nasi, adenoid atau kelainan laring.Pada lidah pendek terjadi 

kesulitan menjulurkan lidah sehingga kesulitan mengucapkan huruf ”t”, 

”n”, dan ”l”. Kelainan bentuk gigi dan mandibula mengakibatkan suara 

desah seperti ”f”, ”v”, ”s”, ”z”, dan ”th”. Kelainan bibir sumbing bisa 

mengakibatkan penyimpangan resonansi berupa rinolalia aperta, yaitu 

terjadi suara hidung pada huruf bertekanan tinggi seperti ”s”, ”k”, dan 

”g”.
11 

2) Faktor Ekstrinsik (Psikososial) 

Dalam keadaaan ini anak tidak mendapatkan rangsangan yang cukup dari 

lingkungannya. Anak tidak mendapatkan cukup waktu dan kesempatan berbicara 

dengan orang tuanya. Hasil penelitian menunjukkan stimulasi yang kurang akan 

menyebabkan gangguan berbahasa yaitu keterlambatan bicara, tetapi tidak berat. 

Bilamana anak yang kurang mendapat stimulasi tersebut juga mengalami kurang 

makan atau child abuse, maka kelainan berbahasa dapat lebih berat karena 

penyebabnya bukan deprivasi semata-mata tetapi juga kelainan saraf karena 

kurang gizi atau penelantaran anak.
37,38 
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Berbagai macam deprivasi psikososial yang mengakibatkan keterlambatan 

bicara adalah
 

a) Lingkungan yang Sepi 

Bicara adalah bagian tingkah laku, jadi ketrampilannya melalui meniru. 

Bila stimulasi bicara sejak awal kurang (tidak ada yang ditiru) maka akan 

menghambat kemampuan bicara dan bahasa pada anak.
1 

b) Anak Kembar 

Pada anak kembar didapatkan perkembangan bahasa yang lebih buruk dan 

lama dibandingkan dengan anak tunggal. Mereka satu sama lain saling 

memberikan lingkungan bicara yang buruk karena biasanya mempunyai 

perilaku yang saling meniru. Hal ini menyebabkan mereka saling meniru 

pada keadaan kemampuan bicara yang sama–sama belum bagus.
1 

c) Bilingualisme 

Pemakaian 2 bahasa dapat menyebabkan keterlambatan bicara, namun 

keadaan ini bersifat sementara. Smith meneliti pada kelompok anak 

dengan lingkungan bilingualisme tampak mempunyai perbendaharaan 

yang kurang dibandingkan anak dengan satu bahasa, kecuali pada anak 

dengan kecerdasan yang tinggi.
2
 

d) Teknik Pengajaran yang Salah 

Cara dan komunikasi yang salah pada anak sering menyebabkan 

keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa pada anak sebab 

perkembangan mereka terjadi karena proses meniru dan pembelajaran dari 

lingkungan.
11 
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e) Pola menonton televisi 

Menonton televisi pada anak-anak usia batita merupakan faktor yang 

membuat anak lebih menjadi pendengar pasif. Pada saat nonton televisi, 

anak akan lebih berperan sebagai pihak yang menerima tanpa harus 

mencerna dan memproses informasi yang masuk.
 
Akibatnya, dalam jangka 

waktu tertentu, yang mana seharusnya otak mendapat banyak stimulasi 

dari lingkungan/orang tua untuk kemudian memberikan feedback kembali, 

namun karena yang lebih banyak memberikan stimulasi adalah televisi, 

maka sel-sel otak yang mengurusi masalah bahasa dan bicara akan 

terhambat perkembangannya.
11 

2.1.3 Deteksi Dini Keterlambatan Bicara 

American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan agar melakukan 

surveilans perkembangan (developmental surveillance) pada setiap kontrol anak 

sehat dan melakukan skrining perkembangan (developmental screening) pada 

anak yang kontrol pada usia 9,18, dan 30 bulan atau pada anak-anak yang 

dicurigai memiliki keterlambatan atau kelainan perkembangan (yang ditemui saat 

surveilans perkembangan).
6,39

 Apabila didapatkan adanya gangguan 

perkembangan, maka harus dilakukan evaluasi medis dan perkembangan 

(developmental assessment) agar dapat segera dilakukan intervensi dini (early 

intervention) pada anak.
39 

Tiga tahun pertama kehidupan merupakan periode kritis kehidupan anak. 

Plastisitas otak maksimal pada beberapa tahun pertama kehidupan dan berlanjut 



19 
 

 

dengan kecepatan yang lebih lambat. Pengalaman sensorik, stimulasi dan pajanan 

bahasa selama periode ini dapat menentukan sinaptogenesis, mielinisasi, dan 

hubungan sinaptik . Prinsip “gunakanlah atau kehilangan” dan “gunakan serta 

kembangkanlah” didasarkan pada prinsip plastisitas otak.
4,5

 Bila gangguan bicara 

dan bahasa tidak diterapi dengan tepat akan terjadi gangguan kemampuan 

membaca, kemampuan verbal, perilaku, penyesuaian psikososial, dan kemampuan 

akademis yang buruk.
2
 Identifikasi dan intervensi secara dini diperlukan untuk 

mencegah terjadinya gangguan dan hambatan tersebut.
2,6,7

 Oleh karena itu, 

periode yang tepat untuk melakukan deteksi dini ialah usia 1-3 tahun. 

Capute scales adalah salah satu alat skrining yang dapat menilai secara akurat 

aspek-aspek perkembangan utama termasuk komponen bahasa dan visual-motor 

pada anak usia 1-36 bulan. Capute scales telah digunakan secara luas untuk 

clinical assessment oleh neurodevelopmental pediatricians dan dengan latihan 

yang singkat alat ini dapat dikerjakan dengan baik ditingkat pelayanan primer.
8
 

Keberhasilannya  dalam pengukuran secara cepat dan mudah dari aspek-aspek 

perkembangan akan membantu menegakkan diagnosis banding dari sebagian 

besar kategori utama gangguan perkembangan (delayed, deviasi, dan disosiasi) 

pada masa bayi dan kanak-kanak dini, sehingga dapat segera dilakukan intervensi 

dini untuk memberikan hasil yang terbaik.
8,40

 

Capute scales terdiri dari 2 jenis pemeriksaan yaitu Cognitive Adaptive Test 

(CAT) dan Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale (CLAMS).
8 

Beberapa definisi dan istilah dalam Capute scales:
 8 
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1) Usia ekuivalen/Age-Equivalent (AE) adalah usia (dalam bulan) seorang 

anak berfungsi sesuai dengan perkembangan yang diuji. Usia ekuivalen 

ditentukan dengan menambahkan usia basal dengan total bobot nilai 

desimal (point values) yang diperoleh dari tiap uji/gugus tugas di atas usia 

basal yang mampu dilakukan oleh anak 

2) Usia basal/basal age adalah usia tertinggi di antara tingkatan usia seorang 

anak dapat menyelesaikan semua gugus tugas dengan benar 

3) Usia ceiling/ceiling age adalah usia termuda di antara tingkatan usia anak 

tidak mampu melakukan semua gugus tugas. Dengan kata lain, gugus 

tugas tertinggi apabila seorang anak dapat menyelesaikannya dengan benar 

4) Usia kronologis/Chronological Age (CA) adalah usia anak sebenarnya 

(dalam bulan) pada saat dilakukan uji 

5) Developmental Quotient (DQ) adalah skor yang menggambarkan proporsi 

perkembangan yang normal anak pada usia tersebut. Secara aritmetika DQ 

dihitung dengan membagi usia ekuivalen anak dengan usia kronologis 

anak dan dinyatakan dalam persentase perkembangan yang diharapkan 

untuk usia kronologis 

6) Expressive Language Quotient (ELQ) adalah usia ekuivalen pada 

expressive language milestone dibagi dengan usia kronologis dikalikan 

100 sedangkan Receptive Language Quotient (RLQ) adalah usia ekuivalen 

pada receptive language milestone dibagi dengan usia kronologis 

dikalikan 100 
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7) Language Quotient (LQ) adalah total atau gabungan usia ekuivalen bahasa 

(language age-equivalent) dibagi dengan usia kronologis dikalikan 100. 

LQ merupakan sinonim dari CLAMS DQ 

8) Problem-solving (cognitive/adaptive) quotient adalah total visual-motor 

(problem solving) age-equivalent dibagi dengan usia kronologis dikalikan 

100, yang merupakan sinonim dari CAT DQ 

9) Full-Scale (composite) Developmental Quotient (FSDQ) merupakan nilai 

rerata CAT DQ dan CLAMS DQ yang menunjukkan kemampuan 

keseluruhan anak 

Pemeriksaan CLAMS mengukur milestones bahasa reseptif dan ekspresif. 

Milestones bahasa ekspresif diperoleh dari laporan orang tua terhadap kemampuan 

verbal anak. Di dalam CLAMS terdapat 26 milestones bahasa ekspresif yang 

meliputi 19 tingkat usia pengujian, yaitu usia 1-12 bulan (interval 1 bulan), usia 

14,16,18 bulan (interval 2 bulan), usia 21 dan 24 bulan (interval 3 bulan), usia 30 

dan 36 bulan (interval 6 bulan). Milestones bahasa reseptif diperoleh dari 

kombinasi laporan orang tua dan demonstrasi langsung berupa pengertian konsep 

spesifik oleh anak. Sebelas dari 17 kemampuan bahasa reseptif membutuhkan 

demonstrasi langsung.
8 

Pengukuran CAT juga terdiri dari 19 tingkat usia pengujian dengan 57 

milestones visual-motor yang diukur. Anak harus melakukan semua semua 

milestones dari skala visual-motor (beberapa spontan dan beberapa setelah 

dicontohkan pemeriksa). Setiap uji harus dimulai pada dua kelompok umur di 
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bawah tingkatan/level fungsional anak dan diteruskan hingga kelompok umur 

tertinggi dimana anak dapat menyelesaikan tugas.
8 

Pemeriksaan DQ dan masalah-masalah perkembangan (delay, deviasi, dan 

disosiasi) digunakan secara diagnostik dalam interpretasi Capute scales. Jika 

terlihat keterlambatan pada aspek kognitif bahasa dan visualmotor, dan tidak 

terdapat disosiasi di antara keterlambatan tersebut, maka retardasi mental 

dipertimbangkan sebagai diagnosis utama. Jika keterlambatan hanya terlihat pada 

aspek perkembangan bahasa dengan laju perkembangan yang normal pada aspek 

visual-motor, maka akan ditemukan disosiasi. Pola perkembangan seperti ini dan 

aspek bahasa terlambat sedangkan aspek visual-motor dalam batas normal, 

menunjukkan kognisi keseluruhan normal namun terdapat suatu gangguan 

komunikasi.
8 

Deviasi ditemukan bila aspek bahasa reseptif pada seorang anak jauh 

melebihi kemampuan bahasa ekspresifnya. Pola deviasi menggambarkan adanya 

gangguan bahasa ekspresif, sedangkan jika kemampuan bahasa reseptif dan 

ekspresif terlambat dan terdapat disosiasi dengan kemampuan visual-motor, maka 

terdapat gangguan komunikasi berupa gangguan bahasa reseptif dan ekspresif 

(table 3).
8 

Tabel 3. Interpretasi dari
 
keterlambatan dan disosiasi bahasa

8 

Kemungkinan diagnosis Aspek 

Bahasa ekspresif Bahasa reseptif 

Gangguan bahasa reseptif dan ekspresif Terlambat Terlambat 

Gangguan bahasa ekspresif Terlambat Normal 
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Capute scales memungkinkan dokter anak menilai perkembangan secara 

akurat pada beberapa aspek perkembangan utama. Keberhasilan pengukuran 

secara cepat dari aspek-aspek perkembangan akan membantu menegakkan 

diagnosis banding dari sebagian besar kategori utama gangguan perkembangan 

pada masa bayi dan kanak-kanak dini. Tabel 4 menunjukkan identifikasi CLAMS 

terhadap retardasi mental, gangguan bahasa, dan gangguan pendengaran, 

identifikasi sebagian besar anak dengan autism spectrum disorders. Komponen 

CAT dapat digunakan untuk membedakan global developmental delay (gangguan 

kognitif, defisiensi intelektual, retardasi mental) dari ganggunan komunikasi dan 

autis.
8
 

Tabel 4. Spectrum development disabilities
8 

Keterlambatan 

perkembangan 

Nonverbal 

problem 

solving 

Bahasa 

ekspresif 

Bahasa 

reseptif 

Personal 

social 

Self-help Motrik 

kasar 

Retardasi 

mental 

Terlambat Terlambat Terlambat Terlambat Terlambat Bervariasi 

Gangguan 

komunikasi 

(ekspresif) 

Normal Terlambat Normal Normal Normal Normal 

Autism 

spectrum 

disorder 

Bervariasi Bervariasi Terlambat Terlambat Terlambat Normal 

Palsi serebral Bervariasi Bervariasi Bervariasi Bervariasi Bervariasi Terlambat 

Gangguan 

penglihatan 

Terlambat Normal Normal Normal Normal Terlambat 

Gangguan 

perkembangan 

Normal Terlambat Terlambat Terlambat Normal Normal 
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Interpretasi nilai DQ, yaitu:
8,40 

 Normal, seorang anak berkembang secara normal jika DQ pada 

kemampuan bahasa dan visual-motornya >85, dengan demikian FSDQ 

juga >85. 

 Suspek, jika DQ pada satu atau kedua aspek <85 tetapi >75 (DQ:75-85). 

Anak-anak ini harus dipantau dengan ketat. 

 Retardasi mental, jika kedua aspek (bahasa dan visual-motor) 

menghasilkan DQ yang <75. 

 Gangguan komunikasi (communication disorder), jika aspek bahasa 

terlambat (delayed), tetapi aspek visual-motor dalam batas normal (DQ 

>85), disosiasi di antara dua aspek kognitif dari perkembangan sangat khas 

pada berbagai gangguan komunikasi. Aspek bahasa harus diteliti lebih 

lanjut untuk menilai adanya deviasi, yang akan terlihat jika aspek bahasa 

reseptif dan ekspresif menunjukkan angka yang berbeda. Umumnya jika 

terdapat deviasi pada skala bahasa, maka kemampuan bahasa ekspresif 

relatif lebih sering terlambat dibandingkan dengan bahasa reseptif. 

 

2.2. Televisi 

Televisi merupakan media yang tidak asing lagi, hampir semua rumah tangga 

menengah ke atas di Indonesia memiliki pesawat televisi.
9
 Hampir 90% penduduk 

di negara-negara berkembang mengenal dan memanfaatkan televisi sebagai sarana 

hiburan, informasi, edukasi dan lain sebagainya. Televisi tidak membatasi diri 
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hanya untuk konsumsi kalangan tertentu saja tetapi telah menjangkau konsumen 

dari semua kalangan masyarakat tak terkecuali remaja dan anak-anak.
41  

Selain memberi informasi, televisi juga bisa bermanfaat sebagai sarana 

edukasi bagi pemirsa khususnya para pelajar dan anak-anak yang sedang dalam 

tahap perkembangan. Bagi sebagian orang yang memiliki pola belajar audio 

visual, menonton televisi bisa dijadikan sebagai alternatif pembelajaran. Tentunya 

program televisi itu haruslah benar-benar mendidik dan tidak ada unsur-unsur di 

dalamnya yang dapat merugikan pemirsa.
41

 Dalam satu dekade ini, berbagai 

saluran televisi tumbuh menawarkan berbagai acara yang mampu menghibur 

masyarakat walaupun tidak semua program yang ditawarkan bersifat mendidik.
9
 

American Academy of Pediatrics (AAP) tidak menganjurkan anak usia 

kurang dari 2 tahun untuk menonton televisi dan anak usia 2 tahun atau lebih 

membatasi paparan terhadap media hiburan kurang dari atau sama dengan 1 jam 

sampai dengan 2 jam per hari, karena apabila melebihi durasi tersebut dapat 

mengakibatkan gangguan di bidang akademik, fisik, dan tingkah laku. AAP juga 

tidak menganjurkan untuk memasang televisi di kamar tidur anak.
42,43

 

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak usia kurang dari 2 

tahun menonton televisi 1 sampai 2 jam per hari.
13

 Empat belas persen anak usia 6 

sampai 23 bulan menonton televisi 2 jam atau lebih per hari.
14 

Pada tahun 1999, American Academy of Pediatrics (AAP) mengeluarkan 

kebijakan tentang penggunaan media pada anak-anak dengan tujuan untuk 

mendidik orang tua mengenai dampak media pada anak. AAP merekomendasikan 

penyuluhan terhadap orang tua untuk menghindari menonton televisi pada anak 
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usia dibawah 2 tahun. Anak usia dibawah 2 tahun secara signifikan lebih 

berpotensi terkena efek negatif daripada efek positif menonton televisi. Tahun 

2011 AAP menyatakan kurangnya bukti yang mendukung manfaat media bagi 

pendidikan atau perkembangan pada anak dibawah usia 2 tahun.
12

 

Menurut hasil penelitian, 90% orang tua melaporkan bahwa anak-anak 

mereka yang berusia dibawah 2 tahun menonton beberapa media elektronik, 43% 

dari semua anak di bawah usia 2 tahun menonton TV setiap hari, dan 26% anak 

memiliki TV di kamar tidur. Tujuh puluh empat persen dari semua bayi dan balita 

telah menonton TV sebelum usia 2 tahun.
13,14

 Di Indonesia pun film anak-anak 

sudah „dimulai‟ saat mata anak-anak terbuka di pagi hari sampai dengan 

menjelang malam. Bahkan beberapa ibu telah menjadikan televisi sebagai “baby 

sitter” atau pengasuh bagi anak-anaknya.
10

 Hal ini melampaui standar yang 

diajukan oleh AAP.
12

 

Hal ini disebabkan para orang tua berpendapat bahwa menonton televisi 

dapat menenangkan anak mereka dan merupakan aktivitas yang aman bagi anak 

selama mereka melakukan aktivitas lain seperti menyiapkan makan malam, 

bekerja, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
44

 Selain itu mereka juga 

menganggap bahwa tayangan film anak-anak yang ditayangkan oleh stasiun 

televisi  aman untuk ditonton anak mereka. Akibatnya para orang tua sangat 

jarang menemani anak mereka untuk menonton televisi dan merasa tidak perlu 

untuk mengkomunikasikan kembali pada anaknya mengenai program yang 

ditonton.
10 
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American Academy of Pediatrics (AAP) telah melaporkan dampak negatif 

dan positif dari media massa terhadap anak maupun dewasa.
45

 Banyak orang tua 

menyatakan bahwa mereka menonton televisi rata-rata 6 jam per hari.
46

 Tiga 

puluh sembilan persen orang tua yang memiliki bayi dan anak kurang dari 2 tahun 

melaporkan bahwa saat mereka menonton program televisi untuk dewasa, anak 

mereka ikut serta menonton bersama.
47

 Meski anak mereka tidak mengerti 

program yang ditonton oleh orang tuanya, namun hal ini menyebabkan interaksi 

anak-orang tua menjadi berkurang.
48,49

 Penambahan kosakata anak dalam 

berbicara berhubungan langsung dengan jumlah waktu yang dihabiskan orang tua 

mereka untuk berinteraksi dengan anaknya.
50

 Terlalu banyak menonton televisi 

pada orang tua dapat mengganggu perkembangan bahasa dan bicara anak karena 

orang tua cenderung menjadi memiliki waktu lebih sedikit untuk berbicara dengan 

anaknya.
51

 Hal ini disebabkan saat menonton televisi perhatian orang tua akan 

lebih difokuskan pada program televisi.
52 

Oleh karena itu, AAP merekomendasikan pada orang tua untuk berperan 

serta mendampingi saat anak mereka menonton televisi. Para orang tua harus 

mempunyai strategi yang bijak untuk mengatur hal tersebut misalnya mereka 

harus meninjau isi program apa yang anak mereka tonton dan menonton bersama 

anak mereka.
12 

2.2.1 Pola Menonton Televisi dan Keterlambatan Bicara 

Sejak akhir 1990-an, semakin banyak orang tua yang mengizinkan bayinya 

menonton televisi seiring dengan semakin banyaknya produk DVD yang 

diiklankan dapat membantu perkembangan bahasa dan kognitif bayi. Namun 
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demikian, tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa menonton televisi sejak 

usia dini dapat meningkatkan perkembangan berbahasa anak. Sebaliknya, bukti 

ilmiah menunjukkan bahwa bayi yang menonton DVD semacam itu memiliki 

kemampuan berbahasa yang lebih rendah. Selain itu, bila kemampuan anak 

mengenal huruf dan angka diukur pada usia sekolah, anak yang menonton televisi 

sebelum berusia 3 tahun memiliki skor yang lebih rendah daripada anak yang 

tidak menonton televisi sebelum berusia 3 tahun. Demikian pula, semakin banyak 

anak menonton televisi sebelum usia 3 tahun, semakin tinggi kemungkinannya 

mengalami masalah perhatian pada usia 7 tahun.
53 

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Teori Belajar Sosial (Learning Social 

Theory) bahwa individu akan banyak belajar dari lingkungan sosialnya termasuk 

televisi. Ketika televisi tidak memiliki tanggung jawab sosial pada pemirsanya, 

seperti apa yang terjadi sekarang ini, maka banyak tayangan televisi yang tidak 

edukatif bagi anak-anak. Program acara untuk anak umur 0-2 tahun, 2-5 tahun, 

dan seterusnya tidak dikenal di Indonesia. Tak ada aturan segmentasi jam tayang 

dan tak ada panduan mengenai hal itu.
10 

Menonton televisi pada anak-anak usia batita merupakan faktor yang 

membuat anak lebih menjadi pendengar pasif. Anak akan lebih  berperan sebagai 

pihak yang menerima tanpa harus mencerna dan memproses informasi yang 

masuk.
 
Akibatnya, dalam jangka waktu tertentu, yang mana seharusnya otak 

mendapat banyak stimulasi dari lingkungan/orang tua untuk kemudian 

memberikan feedback, namun karena yang lebih banyak memberikan stimulasi 
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adalah televisi, maka sel-sel otak yang berperan dalam bahasa dan bicara akan 

terhambat perkembangannya.
11

 

Hal ini disebabkan masa kanak-kanak merupakan masa yang masih tumbuh 

dan berkembang. Proses pertumbuhan tersebut membutuhkan tingkatan waktu 

yang tidak bisa terjadi secara serempak. Simulasi harus dilakukan secara perlahan 

dan bertahap. Sementara itu, gambar-gambar dalam media televisi terdiri atas 

potongan gambar yang bergerak dan berubah cepat, zoom-out dan zoom-in yang 

intensif dan kilas lampu yang sangat cepat di televisi menjadikan pola kerja otak 

anak-anak akan dieksploitasi sedemikian rupa. Dunia virtual televisi, dengan 

loncatan waktunya, juga akan mengganggu kemampuan konsentrasi anak.
10 

Sejak tahun 1999 sampai dengan 2011, menurut AAP telah dilakukan 3 

penelitian di luar negeri mengenai efek dari menonton televisi berlebihan terhadap 

perkembangan bahasa dan bicara pada anak 8 sampai 16 bulan.
12

 Dalam jangka 

pendek, anak dibawah usia 2 tahun yang menonton televisi atau video memiliki 

keterlambatan bahasa ekspresif.
15-17

 Anak-anak usia kurang dari 1 tahun dengan 

menonton televisi berlebihan dan menonton tanpa pedampingan memiliki 

kemungkinan lebih tinggi mengalami keterlambatan bahasa dan bicara.
17

 

Di Indonesia telah dilakukan penelitian mengenai pola menonton televisi dan 

pengaruhnya pada anak.
9
 Penelitian lain di Indonesia mengenai hubungan durasi 

menonton televisi dengan perkembangan kognitif anak usia prasekolah juga 

pernah dilakukan.
18 


