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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu bekal utama yang dimiliki oleh manusia yang membedakanya 

dengan binatang adalah bahwa manusia dapat berbahasa sedangkan binatang tidak 

(Darjowidjojo, 2016:189). Menurut Darjowidjojo (2016:225), manusia terlahir 

dikaruniai dengan sebuah bahasa. Bahasa berkaitan dengan semua kejadian yang 

dialami manusia. Bagaimana manusia dapat mempresepsi dan kemudian 

memahami ujaran orang lain merupakan unsur pertama yang harus dikuasai 

manusia dalam berbahasa. Begitu pula manusia hanya dapat memeroduksi ujaran 

apabila dia mengetahui aturan-aturan yang harus diikuti yang dia peroleh sejak 

kecil.  

Sejak awal kehidupan, anak telah memperoleh sebuah bahasa. 

Pemerolehan bahasa pada anak merupakan proses penguasaan bahasa pertama 

seorang anak. Menurut Patmonodewo dkk (2001:3), sejak kecil, mereka dituntut 

untuk selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Rangsangan-rangsangan 

(stimulus) dari lingkungan tertentu memperkuat kemampuan berbahasa anak. 

Maka dari itu, keluarga merupakan lingkungan pertama yang “menurut anak” 

mampu menyesuaikan diri dengan baik. Setelah mulai berada di luar keluarga, 

lingkungan makin beragam sifatnya dan makin tinggi tuntutan lingkungan 

terhadap kemampuan penyesuaian diri seseorang.  
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Komunikasi dengan bahasa oleh manusia dilakukan melalui kegiatan 

berbicara dan mendengarkan (Clark & Clark, 1977). Pada waktu berbicara, ide-ide 

yang dituangkan ke dalam bentuk kata-kata, juga perasaan-perasaan dan 

pandangan diungkapkan serta maksud yang terkandung agar maksud tersebut 

dapat ditangkap oleh pendengar. (Patmonodewo dkk, 2001:57-58). 

Perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan 

biologinya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan 

genetiknya sehingga munculnya suatu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan 

(Darjowidjojo, 2016:201). Seorang anak dapat memeroleh bahasa apa pun yang 

disajikan kepadanya, maka dari itu, pasti ada sesuatu yang sifatnya universal pada 

bahasa. Proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari rangsangan yang 

diberikan melalui lingkungan (Chaer, 2015:222).  

Dalam pertumbuhannya, anak dianggap sebagai penerima pasif dari 

tekanan lingkungannya, mereka tidak memiliki peranan aktif di dalam proses 

perkembangan perilaku verbalnya (Chaer, 2015:223). Perkembangan bahasa 

dipandang sebagai suatu kemajuan dari pengungkapan verbal yang berlaku secara 

acak sampai ke kemampuan yang sebenarnya untuk berkomunikasi melalui 

prinsip pertalian S-R (stimulus-respons) dan proses peniruan-peniruan (Chaer, 

2015:223). 

Perkembangan otak pada anak usia pada usia 5 tahun mencapai 9/10 

ukuran otak orang dewasa. Beberapa diantaranya meningkat ukurannya karena 

jumlah dan ukuran urat syaraf. Peningkatan kematangan otak menyumbang bagi 

peingkatan kemampuan kognitif anak (Santrock, 1995:229). Menurut Santrock 
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(1995), perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak berfokus pada tahap 

pemikiran praoperasional. Dalam teori Piaget, tahap ini (usia 2-7 tahun) anak 

belum berpikir secara operasional, tetapi konsep yang stabil mulai dibentuk, 

penalaran pental muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian lemah, serta 

keyakinan terhadap hal yang magis terbentuk. Selain itu, perkembangan kognitif 

anak juga berfokus pada tahap pendidikan masa awal anak-anak.  

Pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor 

lingkungan. Lingkungan sekolah sebagai metode pengembangan kreatifitas anak 

juga sangat berpengaruh dalam pemerolehan bahasa. Menurut Santrock 

(1995:248), pendidikan awal anak-anak pada umumnya memiliki pengaruh yang 

positif terhadap perkembangan anak karena periaku-periaku yang diajaran tampak 

berada pada arah kedewasaan perembangan.  

Penelitian ini meneliti pemerolehan leksikon pada anak usia 5-6 tahun di 

RA At-tauhid Surabaya. Menurut Verhaar (2012: 13), leksikon merupakan cabang 

dari leksikografi yang berarti pembendaharan kata. Kata itu sendiri sering disebut 

dengan “leksem”. RA At-tauhid sebagai sarana pendidikan anak usia dini, 

merupakan taman kanak-kanak yang digagas untuk menumbuhkan kreatifitas dan 

pemerolehan bahasa pada anak. Untuk menjadi sumber daya yang berkualitas 

maka pembinaan sejak dini terhadap anak sangat penting, mengingat pada tahap 

inilah terjadi awal pembentukan dasar-dasar kepribadian. 

Latar belakang kebahasaan dalam suatu lingukungan dapat mempengaruhi 

pemerolehan bahasa pada anak. Sebagian Siswa memeroleh dan menggunakan 

bahasa pertamanya (bahasa Jawa) sebagai sarana komunikasi antar siswa. Guru 
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sebagai pendidik memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa Indonesia 

pada anak di RA At-tauhid. Oleh karena itu, antar guru dengan siswa, dalam 

komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia.  

Dalam praktik penelitian, bahasa pengantar yang digunakan peneiliti 

dalam penelitian adalah bahasa indonesia dengan harapan subjek menjawab 

dengan bahasa yang sama. Tetapi terdapat beberapa siswa yang masih belum 

memperoleh bahasa Indonesia. Misal pemerolehan leksem ‘kakak perempuan’ 

pada S5, S6, S7, dan S11 yakni leksem /ning/ [n i ŋ]. Penggunaan leksem tersebut 

merupakan pengaruh dari bahasa Jawa Suroboyoan. Leksem ning biasa digunakan 

masyarakat Surabaya untuk memanggil ‘kakak perempuan’. Keterbatasan bahasa 

Indonesia didasari oleh latar belakang kebahasaan pada siswa yang menggunakan 

bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya, latara belakang pendidikan yang masih belia, 

dan minimnya wawasan tentang alam sekitar. 

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait pemerolehan leksikon pada anak usia 5-6 tahun di 

RA At-tauhid Surabaya. Alasan pertama, latar belakang geografis yang terletak di 

kota Surabaya, sebagian besar siswa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 

pertamanya. Meskipun demikian, para siswa juga mampu memahami ujaran 

bahasa Indonesia. Alasan kedua, karena menurut Desmita (2016:139), pada usia 

tersebut seorang anak sudah dapat mengucapkan kalimat yang semakin panjang 

dan semakin bagus. Anak mulai menyatakan pendapatnya dengan kalimat 

majemuk. Macam-macam kata dan imbuhan dan pengulangan sudah dapat 

ditemukan meskipun belum variatif. alasan ketiga, latar belakang ekonomi. RA 



5 

 

 

At-tauhid merupakan taman kanak-kanak yang memprioritaskan siswa dengan 

latar belakang menengah dan menengah ke bawah. Oleh karena itu peneliti 

tertarik melakukan penelitian terkait pemerolehan leksikon pada anak usia 5-6 

tahun di RA At-tauhid Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah pemerolehan leksikon pada anak-anak usia 5-6 tahun di 

RA At-tauhid Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan 

disusunnya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemerolehan leksikon 

pada anak-anak usia 5-6 tahun di RA At-tauhid Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian “Pemerolehan Leksikon pada Anak Usia 5-6 

Tahun di RA At-tauhid Surabaya” ini akan dibagi menjadi dua, manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. Manfaat teoretis, dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat 

dalam menaikkan minat kajian tentang kebahasaan khususnya kajian ilmu 

psikolinguistik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur dalam 

menambah pemahaman dalam penerapan ilmu psikolingusitik di bidang 

pemerolehan leksikon pada bahasa anak. Serta bermanfaat sebagai tinjauan 

pustaka untuk penelitian yang akan datang. 



6 

 

 

Selanjutnya, manfaat praktis, dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat 

secara praktis memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kemampuan 

pemerolehan bahasa anak di bidang leksikon. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

dijadikan informasi dan masukan bagi orang tua dan guru/ bagi tenaga didik dan 

masyarakat umum agar lebih peka terhadap proses pemerolehan bahasa pada 

anak-anak.  

1.5 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-

istilah yang terdapat dalam penelitian. Operasionalisasi konsep digunakan untuk 

membantu pembaca untuk lebih mengerti dan memahami batasan-batasan istilah 

sehingga tidak akan muncul penafsiran yang salah mengenai istilah yang ada 

dalam penelitian ini, istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Pemerolehan Leksikon  

Pemerolehan leksikon dalam penelitian ini adalah ilmu yang mengkaji 

tentang proses yang berlangsung di dalam otak seseorang anak ketika 

dia memeroleh bahasa pertamanya yang berkaitann dengan 

leksem/kata. 

2. Anak Usia 5-6 Tahun 

Anak usia 5-6 tahun dalam penelitian ini adalah siswa berusia 5-6 

tahun yang mengeyam pendidikan pra-sekolah/taman kanak-kanak di 

RA At-tauhid Surabaya. 

3. Psikolinguistik 
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Psikolinguistik dalam penelitian ini merupakan kajian bahasa yang 

dikatkan dengan keadan psikis seseorang. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Dalam bagian ini menjelaskan sistematika penulisan penelitian yang akan 

dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut. 

1) Sebelum masuk pada bab I didahului dengan sampul depan, sampul 

dalam, halaman prasyarat gelar, halaman persetujuan pembimbing 

skripsi, halaman penetapan dewan penguji skripsi, halaman 

pernyataan, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 

daftar lambang dan tanda, dan daftar singkatan. Untuk lebih jelasnya 

adalah 

2) Bab I, berisikan pendahuluan yang memuat dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

operasionalisasi konsep, dan sistematika penelitian. 

3) Bab II, berisikan kerangka teori yang memuat landasan teori yang akan 

digunakan dalam penelitian dan tinjauan pustaka yang digunakan 

dalam penelitian. 

4) Bab III, berisikan metodelogi penelitian yang memuat objek penelitian, 

gambaran umum objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, metode analisis data, metode pemaparan hasil data.  

5) Bab IV, berisikan analisis dan pembahasan hasil temuan dan analisis 

data yang berisikan hasil analisis dari data-data yang telah 

dikumpulkan. 
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6) Bab V, berisikan simpulan akhir dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 


