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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti sistem lambang 

bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat 

untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk 

percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik.1 

Perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan 

menyeluruh dari kemampuan kognitif anak yang berhubungan dengan keberhasilan 

di sekolah nanti.2,3 Keterlambatan perkembangan awal kemampuan bahasa dapat 

mempengaruhi berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain mempengaruhi 

kehidupan personal sosial, juga akan menimbulkan kesulitan belajar, bahkan 

hambatan dalam bekerja kelak. Identifikasi dan intervensi secara dini dapat 

mencegah terjadinya gangguan dan hambatan tersebut.4–6 

Beberapa metode dapat digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan 

perkembangan pada anak, salah satunya adalah Capute Scales (cognitive adaptive 

test/clinical linguistic auditory milestone scale-CAT/CLAMS), untuk menguji 

kemampuan komunikasi dan kognitif. Uji skrining spesifik metode Capute Scales 

(CAT/CLAMS) dapat digunakan untuk mendiagnosis adanya gangguan 

perkembangan bahasa dan fungsi kognitif pada usia 0-36 bulan.7  

Pada zaman sekarang ini orang tua cenderung memikirkan tentang karir, 

sehingga tidak sempat meluangkan waktu untuk mendidik anaknya dengan baik. 
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Oleh sebab itu, kebanyakan orang tua menitipkan anak-anaknya di Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD). Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah 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 dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.8 PAUD 

juga merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik 

dan kecerdasan, daya pikir, daya cipta, emosi, spiritual, berbahasa/komunikasi, dan 

sosial.9 

Pada 2011, tercatat baru 14,8 % anak 0-6 tahun di seluruh indonesia yang 

mengikuti PAUD. Bahkan dipedesaan tercatat hanya 12,6 % yang mengikuti 

PAUD, dan di perkotaan terpaut sedikit saja yaitu 17,1 %. Sedangkan Jawa Tengah 

dengan angka sebesar 19,16 %. Angka ini masih lebih kecil dibandingkan D.I 

Yogyakarta sebesar 34,77 %, dan Jawa Timur sebesar 25,16 %. 10 

Karena masih sedikitnya anak yang ikut PAUD dan masih terbatasnya 

jumlah PAUD di negara Indonesia terhadap negara-negara lain. Melihat hal ini, 

maka penulis ingin mengetahui seberapa besar fungsi PAUD nonformal dalam 

mempengaruhi perkembangan anak usia dini terutama dalam berkomunikasi dalam 

lingkungan mereka dan mengetahui hubungan antara perkembangan kemampuan 

berbahasa dengan Pendidikan Anak Usia Dini nonformal. 
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1.2 Rumusan Masalah penelitian 

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan perkembangan kemampuan bahasa 

dengan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan 

perkembangan kemampuan bahasa dengan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengetahui perkembangan bahasa anak yang mengikuti Pendidikan Anak 

Usia Dini Nonformal. 

2) Mengetahui perkembangan bahasa  anak yang mengikuti Pendidikan Anak 

Usia Dini Informal. 

3) Mengetahui kekuatan hubungan status PAUD dengan perkembangan 

kemampuan bahasa. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Segi pengetahuan 

Sebagai informasi data dan pustaka mengenai pengetahuan tentang 

hubungan perkembangan kemampuan bahasa dengan PAUD 

nonformal dalam rangka peningkatan kualitas bahasa pada anak usia 

dini. 
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1.4.2 Segi penelitian 

Sebagai data bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Segi pelayanan 

Hasil penelitian diharapkan dapat meberikan informasi dan masukan 

bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan tentang keefektifan 

stimulasi bahasa pada program PAUD nonformal. 

 

1.5 Orisinalitas 

Penelitian mengenai hubungan antara perkembangan kemampuan 

berbahasa dengan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal tidak ditemukan 

sebelumnya. Terdapat beberapa persamaan pada sejumlah penelitian terdahulu 

yang telah dipublikasikan terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian serupa yang 

telah dipublikasikan sebelumnya tercantum dalam tabel dibawah ini (Tabel 1). 

Tabel 1. Penelitian tentang Perkembangan anak 

Penelitian Metode Hasil 

Hertanto M, dkk.7 

“Penilaian 

perkembangan  anak 

usia 0-36 bulan 

menggunakan metode 

capute scales.” 

Sari Pediatri. 2009 

Agustus; Vol. 11, No. 

2 

Desain : Cross Sectional 

Subjek : 75 pasien berumur 

0-36 bulan 

Variabel bebas : metode 

capute scales 

Variabel terikat : 

Perkembangan anak usia 0-

36 bulan 

Jenis kelamin laki-laki, 

tidak mendapat ASI 

eksklusif, ibu dengan 

tingkat pendidikan tinggi, 

jumlah anak lebih dari 

dua, dan bentuk keluarga 

inti mempunyai 

kecenderungan lebih besar 

menderita status 

perkembangan yang tidak 

normal. Tidak didapatkan 
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hubungan yang bermakna 

secara statistik antara 

faktor-faktor yang diteliti 

dengan status 

perkembangan anak. 

I Gusti Ayu TW, 

dkk.11 

“Penilaian 

CAT/CALMS pada 

anak di tempat 

penitipan anak 

Werdhi Kumara I 

Denpasar.” Sari 

Pediatri. 2010 

Desember; Vol. 12, 

No.4 

 Desain : Cross Sectional 

Subjek : 49 Anak di tempat 

penitipan anak Werdhi 

Kumara I Denpasar 

Variabel bebas : Penilaian 

CAT/CALMS 

Variabel terikat : 

Perkembangan Kognitif, 

adaptif dan bahasa 

Didapatkan 14,3% anak di 

TPA Wedi Kumara I 

Denpasar menunjukan 

gangguan kogitif dan 

bahasa. 

I Nyoman BH, 

dkk.12 

“Karakteristik 

tumbuh kembang 

anak di tempat 

penitipan Werdhi 

Kumara 1, Kodya 

Denpasar.” Sari 

Pediatri. 2008 

Agustus; Vol. 10, 

No. 2. 

Desain : Cross sectional 

Subjek : 87 anak yang 

dititipkan di TPA Werdhi 

Kumara 1 Kodya Denpasar 

Variabel bebas : Skrining 

Denver II dan pengukuran 

Antropometri 

Variabel terikat : 

Pertumbuhan dan 

perkembagan anak usia 

dibwah 6 tahun 

 

Didapatkan 13,9% angka 

kejadian suspek 

keterlambatan 

perkembangan di TPA 

Wedhi Kumara 
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Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada perkembangan kognitif dan 

bahasa pada tempat penitipan yang kurang terstimulasi sedangkan penelitian ini 

mengetahui hubungan perkembagan bahasa pada anak di tempat yang 

terstimulasi. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan metode skrining 

Danever II, sedangkan penelitian ini menggunakan metode CAPUTE scale. 


