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ABSTRACT 

The Relationship between Mother’s Knowledge, Attitude and Behavior with 24 – 36 
Month Children’s Language Development at District of Krembangan Selatan, 

Surabaya 

 

Language ability is the whole indicator of children’s growth. The retardment in 
talking is the main complaint which is often being felt by parents and this disturbance 
increases rapidly every day. 

The aim of this study is to discover the Relationship between Mother’s Knowledge, 
Attitude and Behavior with 24 – 36 Month Children’s Language Development at District of 
Krembangan Selatan, Surabaya. 

The design of the study is observational analytic with Cross Sectional approach. The 
population in this study is all the women with 24 – 36 months children which number is 98. 
The value of the sample is 79 people, which is selected with simple random sampling. Data 
processing is run by using frequency tabulation which is analyzed with Chi Square test and 
Multiple Logistic Regression. 

From the statistical result “Chi Square” it is got the relationship between mother’s 
behavior with children’s language development (p = 0.000 < α 0.05). Then, from multiple 
logistic regression test it is got a significant value 0.000 and Odd ratio 0.026. The conclusion 
of this study is that mother’s behavior which is less active in stimulating her children’s 
development, then the possibility of her children’s language development suits with 0.026 
time if it is compared to a mother who is active, or a mother who has active behavior the 
possibility of her children’s language development suits with 38.47 times if it is compared to 
children’s language development which is not relevant. Therefore, interaction factor will 
determine more a children’s success in her/his language mastery. 

 

Keywords:  Knowledge, attitude, mother’s behavior, language development. 
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SUMMARY 

 

The Relationship between Mother’s Knowledge, Attitude and Behavior with 24 – 36 
month children’s language development at District of Krembangan Selatan, Surabaya 

 

 Toddlerhood is a golden time for the children’s brain development which is known as 
“The Golden Age Period”, that is the age which determines the children’ life quality. In this 
period language is one of the children development’s parameters. The retardment in this 
period could cause various problems in the learning process at school ages. 

 From the data which are recorded on the period of 2006 - 2009 it shows that the 
numbers of school age children who have language obstacle is growing more and more. This 
condition was shown in Rehabilitation Department of Cipto Mangun Kusumo Hospital at 
2006, from 1125 children patients there are about 10.13% who are diagnosed as having 
talking and language retardment. While from the growth and development poly of Dr. 
Sutomo Hospital, Surabaya the case of talking retardment from year to year has tendency to 
increase (12.69% in the year 2008, 19.58% in the year 2009 and on the January 2010 
(20.33%). Based on the data from Health Department of East Java Province in 2009 it is 
recorded that the attainment figures of toddler growth’s early detection was 70.91% and at 
Krembangan Selatan’s health center was 17.38%. This condition is still too far from the 
target which is determined by East Java Health Department, namely 80% of the total toddlers. 

 One of the succeed factors in the children’s language development is influenced by 
environment factor, especially home environment. From the initial survey which was done in 
the Early Children Education Post, in the District of Krembangan Selatan, Surabaya on the 
March 10th, 2010 from 20 women it is got that they had less knowledge 40%, not good 
attitude 50% and less good attitude about children’s language development 70% and 10% of 
24-36 children experience speaking retardment. Thus, it could be concluded that the mother’s 
knowledge, attitude and behavior about early detection of language development is still lack.  

 The aim of this study is to analyze the relationship between mother’s knowledge, 
attitude and behavior with 24 – 36 month children’s language development at district of 
Krembangan Selatan, Surabaya. 

 This is an observational research with Cross Sectional approach, the data 
accumulation uses primary data by using questionnaire and observation sheets which was 
done on May to June 2010. The population is all mothers and 24 – 36 months children which 
numbers is 98 in the Early Children Education Post at district of Krembangan Selatan, 
Surabaya. The sampling taken by using probability sampling with the technique simple 
random sampling, the number of the sample is 79 people. Data processing is done by using 
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frequency tabulation which is analyzed by using Chi Square test and Multiple Logistic 
Regression. 

 From the “Chi Square” statistical test it is got that there is relation between mother’s 
attitude with the children’s language development (p = 0.000 < α 0.05). Then Multiple 
Logistic Regression is done and it is got that mother’s attitude has significant value 0.000 and 
the Odd ratio is 0.026. 

The conclusion of this study is that mother’s behavior which is less active in 
stimulating her children’s development, then the possibility of her children’s language 
development suits with 0.026 time if it is compared to a mother who is active, or a mother 
who has active behavior the possibility of her children’s language development suits with 
38.47 times if it is compared to children’s language development which is not relevant. 
Therefore, the children’s language development could grow normally based on their ages if 
being supported with their mother’s attitude in enriching the children’s language vocabulary. 
In other words, interaction factor will determine more a children’s success in her/his language 
mastery. 

It is suggested that mothers with toddlers could develop their role as a key model and 
the children’s stimulation giver by increasing their knowledge through learning at Early 
Children Education Post. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan serta 

harapan orang tua. Oleh karena itu anak perlu dipersiapkan agar kelak menjadi 

sumber daya yang berkualitas dan mampu berperan serta secara aktif dalam 

pembangunan nasional, upaya ini dimulai sejak bayi dalam kandungan. Pengaruh 

yang sangat besar dan sangat menentukan kepribadian anak kelak adalah ketika 

anak berusia dibawah enam tahun. Masa ini merupakan peletakan pondasi dalam 

perkembangan anak karena pada saat itulah pembentukan dasar kepribadian. Ini 

berarti orang tua memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya 

menusia yang berkualitas (Anindita, 2001). 

Masa balita disebut juga sebagai “The Golden Age Period” , yaitu masa 

keemasan dari pertumbuhan otak anak. Masa ini menentukan kualitas hidup anak 

selanjutnya dan merupakan suatu peluang emas bagi keluarga serta berbagai pihak 

untuk memberi intervensi sebanyak dan sebaik mungkin (Soetjiningsih, 1998).    

Bahasa merupakan salah satu parameter dari perkembangan anak. 

Kemampuan bicara dan bahasa melibatkan perkembangan kognitif, sensori motor, 

psikologis, emosi dan lingkungan sekitar anak. Seorang anak tidak akan mampu 

berbicara tanpa dukungan dari lingkungannya (Soetjiningsih, 1998). Kemampuan 

bicara pada umumnya dapat dibedakan atas kemampuan reseptif (mendengar dan 

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

dinilai dari pada kemampuan lainnya sehingga pembahasan mengenai 
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2 
   

kemampuan bahasa lebih sering dikaitkan dengan kemampuan bicara (Nelson, 

2000). Beberapa peneliti mendefinisikan seorang anak yang terlambat bicara 

sebagai seorang anak yang tidak  memiliki kosakata sebanyak  50 kata secara 

bersamaan hingga usia 2 tahun (Dyer, 2009). Dari hasil penelitian oleh seorang 

sarjana dari Inggris menunjukkan bahwa antara perkembangan motorik halus dan 

perkembangan mental sangat berkaitan, juga antara perkembangan mental dan 

bicara sangat berkaitan (Nelson, 2000). 

Di Amerika Serikat, 8-12% anak usia prasekolah memiliki berbagai 

hambatan berbahasa, dan 10% anak yang memasuki kelas satu sekolah dasar 

memiliki hambatan berbicara ringan hingga parah (Dyer, 2009). Jumlah anak usia 

prasekolah (2 – 6 tahun)  di Indonesia  sekitar 12,6 juta anak atau  7 % dari kurang 

lebih 280 juta penduduk Indonesia (Depkes RI, 2008). Prevalensi keterlambatan 

perkembangan berbahasa di Indonesia belum pernah diteliti secara luas.  

Di Depertemen Rehabilitasi Medik RS Cipto Mangun Kusumo tahun 

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

keterlambatan bicara dan bahasa. Penelitian Wahyuni (1998) di salah satu 

Kelurahan  di Jakarta Pusat menemukan prevalensi keterlambatan bahasa sebesar 

9,3% dari 214 anak yang berusia tiga tahun. Sedangkan data yang didapatkan dari 

Poli Tumbuh Kembang RSUD Dr.Soetomo Surabaya, kasus keterlambatan bicara 

dari tahun ke tahun cenderung meningkat (12,69% pada tahun 2008, 19,58% pada 

tahun 2009) dan pada bulan Januari 2010 (20,33%) atau sebesar 42 kasus 

keterlambatan bicara  dari 180 balita yang berkunjung (data Poli Tumbuh 

Kembang RSUD Dr.Soetomo, tidak dipublikasikan). 
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Di kalangan masyarakat umum, ada yang beranggapan bahwa wajar jika 

anak di bawah lima tahun (balita) belum bisa bicara, ada juga orang tua yang 

panik mengetahui anaknya terlambat bicara. Sebagian dari orangtua kawatir jika 

anaknya  akan mengalami gejala autis karena terlambat bicara. Hal ini tidak 

sepenuhnya salah jika kebanyakan orang berpendapat jika anak lambat bicara 

mengalami gejala autis, tetapi  ada pula yang sangat bangga bahwa pada umur 2 

tahun anaknya sudah pintar barlari walaupun belum bisa menyebutkan satu 

katapun. 

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tahun 2009 

tercatat angka pencapaian deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan apras 

sebanyak 70,91% dan Puskesmas Krembangan Selatan pencapaian deteksi dini 

tumbuh kembang anak balita dan apras tahun 2009 sebesar  17,38 % (Data Dinas 

kesehatan Propinsi Jawa Timur, 2009). Hal ini menunjukkkan bahwa pencapaian 

deteksi dini tumbuh kembang balita dan apras di Kelurahan Krembangan Selatan  

masih jauh dari  target yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur yaitu 

80 % dari total balita yang ada, sehingga jika ada hambatan perkembangan 

khususnya gangguan perkembangan bahasa  pada anak prasekolah tidak dapat 

terdeteksi.  

Bila keterlambatan bicara pada anak balita di Indonesia ini makin banyak 

terjadi dan tidak dilakukan upaya untuk mengatasinya, dikawatirkan kualitas 

kader penerus bangsa sebagai tenaga pembangunan akan menurun dan 

dikawatirkan juga akan terjadi “communication gap” dan mungkin juga akan 

terjadi apa yang disebut sebagai “ the lost of generation”. Disamping itu, bila  
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pengetahuan, sikap dan perilaku ibu tentang perkembangan bahasa  pada balita 

tidak ditingkatkan dan tidak benar, dikawatirkan jumlah anak yang terlambat 

bicara di Indonesia akan meningkat.    

Deteksi dini dan intervensi dini sangat membantu agar tumbuh kembang 

anak dapat berlangsung seoptimal mungkin, oleh karena itu peran orang tua dalam 

tumbuh kembang anak sangat besar artinya (Soetjiningsih, 1998). Kemahiran 

dalam bahasa dan berbicara dipengaruhi oleh faktor internal  (dari anak) dan 

faktor eksternal  (ligkungan). faktor internal  yaitu kondisi pembawaan sejak lahir 

termasuk fisiologi organ yang terlibat  dalam kemampuan bahasa dan berbicara. 

Sedangkan faktor eksternal  berupa stimulus yang ada disekeliling anak terutama 

perkataan yang didengar atau ditujukan kepada si anak (Santrock, 2007).   

 Lingkungan pertama dan utama adalah lingkungan keluarga dan yang 

mempunyai pengaruh besar adalah ibu/orang yang paling dekat dengan anak, 

sehingga dapat dikatakan bahwa para pengasuh memberikan bantuan yang 

signifikan dalam pembelajaran bahasa anak (Hurlock, 1990). Supaya anak tidak 

mengalami keterlambatan berbicara sebaiknya perlu dilakukan tindakan 

pencegahan melalui  rangsangan berbicara yaitu anak lebih sering diajak 

berkomunikasi 2 arah, sebab seorang anak tidak saja sebagai makhluk pasif yang 

hanya menerima informasi namun juga perlu belajar menyampaikan 

keinginannya. Dengan deteksi dini menggunakan KPSP dapat dideteksi seawal 

mungkin adanya gangguan perkembangan bahasa sehingga dengan stimulasi dini 

hasilnya dapat maksimal, tidak terlambat dan masih dapat dilakukan penanganan 

dini (Depkes, 1997). 
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Banyak program untuk deteksi keterlambatan bicara yang saling 

overlaping, sehingga pelaksanaan dilapangan kurang baik dan serasi, sehingga 

hasilnya kurang dapat dimanfaatkan untuk program mengatasi keterlambatan 

bicara pada balita di masyarakat.  Pada saat ini di Indonesia telah dikembangkan 

program Bina Keluarga Balita/BKB untuk anak prasekolah yang bertujuan untuk 

menstimulasi perkembangan anak sedini mungkin. BKB merupakan program 

yang menunjang Posyandu dalam upaya meningkatkan tumbuh kembang anak. 

Berbagai macam alat permainan edukatif yang dibuat sesuai dengan golongan 

umur anak diperkenalkan pada ibu-ibu kelompok BKB, salah satunya dengan 

menggunakan Alat Permainan Edukatif/APE yang berfungsi untuk 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan antara lain motorik, bahasa, 

kemandirian  dan sosialisasi. 

Berbagai metode deteksi dini untuk mengetahui gangguan  keterlambatan 

bicara pada saat ini sudah banyak dikembangkan agar diagnosis maupun 

pemulihannya dapat dilakukan lebih awal, sehingga tumbuh kembang anak dapat 

berlangsung seoptimal mungkin, misalnya Early Language Milestone Scale 

(ELMS), Peabody Picture Voccabulary Test Revised, BERA (Brainstem Evoked 

Response Audiometry)  , Denver Developmental Screening (DDST) dan lain-lain 

(Leung AKC, Kao CP, 1999).   

Tingginya tuntutan ekonomi apalagi dimasa krisis ini, maka semakin 

banyak wanita yang bekerja selain menjadi ibu rumah tangga. Kesibukan kedua 

orang tua yang bekerja akan menyebabkan perhatian kepada anak berkurang, 

sehingga peran sebagai ibu tidak lagi ideal. Ibu tidak bisa sepenuhnya 
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mendampingi anak, padahal kasih sayang dan perhatian penuh dari ibu sangat 

dibutuhkan untuk perkembangan anak terutama usia enam tahun kebawah 

(Rahmita, 2000 ). 

Salah satu faktor keberhasilan perkembangan bahasa dan bicara anak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, salah satunya adalah lingkungan pengasuhan 

ibu yang meliputi  pengetahuan, sikap dan perilaku  ibu. Hal ini sesuai dengan 

pendapat  Caldwell (1984) yang dikutip oleh Anggadewi (2003) bahwa 

lingkungan pengasuhan yang merangsang adalah pengasuhan oleh seorang ibu 

yang secara emosional responsif mengorganisasikan perangsangan bagi anak dan 

menyediakan alat perangsang dan alat bermain yang bervariasi dan sesuai bagi 

umur anak, sehingga anak dapat memanipulasi dan mengendalikannya sebagai 

latihan dalam bereksplorasi.   

Dari survey pendahuluan yang dilakukan di Pos PAUD  Kelurahan 

Krembangan Selatan Surabaya pada tanggal 10 Maret 2010 dari 20 responden 

didapatkan pengetahuan baik 35%, pengetahuan cukup 25% dan pengetahuan 

kurang 40%, sedangkan untuk sikap sangat baik 15%, sikap baik 35% dan sikap 

tidak baik 50% serta dari observasi  perilaku  ibu yang aktif dalam menstimulasi  

perkembangan anak yaitu sebesar 10%, cukup aktif  20% dan kurang aktif  70%.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku ibu 

mengenai deteksi dini perkembangan bahasa  masih kurang. Hasil observasi dari  

perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan memakai KPSP didapatkan 

perkembangan bahasa tidak sesuai dengan umur atau yang mengalami 
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keterlambatan bicara sebesar 2 orang anak dari 20 anak (10%) (data survey 

pendahuluan tanggal 10 Maret 2010). 

  Mengingat masa balita adalah masa krisis panjang yang sangat riskan bagi 

munculnya ”the lost generation”, maka untuk mengatasi masalah diatas dilakukan 

kebijakan dan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD yang  

perlu mendapatkan dukungan masyarakat dimana penyelenggaraannya dapat 

berupa kelompok bermain (Playgroup) , Taman Kanak-kanak (TK) dan Taman 

Pendidikan Al- qur’an (TPA) (Depdiknas, 2006). Alat deteksi dini keterlambatan 

bicara yang dapat dan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cukup efektif dan 

efisien adalah dengan Kuesioner Pra Screening Perkembangan (KPSP) (Depkes, 

1997). 

1.2 Kajian masalah 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Penyesuaian sosial 
 dan pribadi anak 
 terhambat 
-Prestasi akademik 
 terhambat. 

Perkembangan 
bahasa anak usia  
24-36 bulan  

   Faktor Internal : 
- Fenotipe 
- Karakteristik Orang tua 
- Seks/jenis kelamin 
- Ras/suku bangsa 
- Maturasi 
- Kelainan Genetik 
- Gangguan perkembangan in-

adekuat 
     -    Temperamen individu anak 
   Faktor Eksternal : 
     -     Pengetahuan ibu 

- Sikap ibu 
- Perilaku Ibu 
- Perilaku pengasuh PAUD 
- Perilaku  petugas Kesehatan         
- Status ekonomi keluarga 
- Sarana bermain 
- Fasilitas PAUD 
- Dwibahasa/ billingual 

Gambar 1.1 Kajian masalah       -   
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Anak usia prasekolah merupakan fase perkembangan individu sekitar 2 – 6 

tahun, dan jumlah anak usia prasekolah (usia 2 – 6 tahun)  di Indonesia sekitar 

12,6 juta ( 2008). Sedangkan kenyataannya untuk deteksi dini tumbuh kembang 

balita dan apras masih jauh dari  target yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan 

Jawa Timur yaitu 80 % dari total balita yang ada. Tahun 2009 tercatat angka 

pencapaian deteksi  dini tumbuh kembang anak balita dan apras di Jawa Timur 

adalah 70,91% dan Puskesmas Krembangan Selatan pencapaian deteksi dini 

tumbuh kembang anak balita dan apras tahun 2009 sebesar  17,38%. Untuk 

mengatasi masalah diatas dilakukan kebijakan dan pelaksanaan melalui program 

PAUD. 

             Banyak program untuk deteksi keterlambatan bicara yang saling 

overlaping, sehingga pelaksanaan dilapangan kurang baik dan serasi, sehingga 

hasilnya kurang dapat dimanfaatkan untuk program mengatasi keterlambatan 

bicara pada balita dimasyarakat. Alat deteksi dini perkembangan bahasa yang 

dapat dan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cukup efektif dan efisien 

adalah dengan Kuesioner Pra Skrening Perkembangan (KPSP).                 .  

              Pengetahuan, sikap ibu tentang deteksi dini perkembangan bahasa  pada 

anak di Indonesia masih belum benar serta peran  serta ibu dalam deteksi 

keterlambatan bicara pada anak masih kurang.  

             Dari survey pendahuluan yang dilakukan di Kelurahan Krembangan  

Selatan Surabaya didapatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu mengenai 

deteksi dini perkembangan bahasa masih kurang, terbukti dari 20 responden 

didapatkan pengetahuan baik 35%, pengetahuan cukup 25% dan pengetahuan 
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kurang 40%, sedangkan untuk sikap sangat baik 15%, sikap baik 35% dan sikap 

tidak baik 50% serta dari observasi  perilaku  ibu yang aktif dalam menstimulasi  

perkembangan anak sebesar 10%, cukup aktif  20% dan kurang aktif  70%. Hasil 

observasi dari  perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan memakai KPSP  

didapatkan perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan yang tidak sesuai umur 

atau  yang mengalami keterlambatan bicara sebesar 2 orang anak dari 20 anak 

(10%) (data survey pendahuluan tanggal 10 Maret 2010).  

Perkembangan bahasa anak  dipengaruhi oleh faktor internal  (dari anak) 

dan faktor eksternal  (ligkungan). faktor internal  yaitu kondisi pembawaan sejak 

lahir termasuk fisiologi organ yang terlibat  dalam kemampuan bahasa dan 

berbicara. Sedangkan faktor eksternal  meliputi  pengetahuan , sikap dan perilaku 

ibu, perilaku pengasuh PAUD, perilaku  petugas kesehatan, status ekonomi 

keluarga, sarana bermain, fasilitas PAUD dan dwibahasa/billingual. 

 Faktor internal dan eksternal tersebut sangat mempengaruhi 

perkembangan bahasa anak. Apabila tingkat perkembangan bicara berada dibawah 

tingkat kualitas perkembangan bicara anak yang umurnya sama, maka hubungan 

sosial anak akan terhambat. Hal ini akan mempengaruhi penyesuaian sosial  dan 

pribadi anak. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan mengeja 

dan membaca sebagai awal karier sekolah anak, yang akan berakibat menghambat 

prestasi akademis anak nantinya ( Hurlock,  2005).   .  

Penelitian tentang perkembangan bahasa anak prasekolah dan tingkat 

pengetahuan, sikap dan perilaku ibu tentang perkembangan bahasa anak 
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prasekolah di Kelurahan Krembangan Selatan serta hubungan  diantaranya  belum 

pernah dilakukan.  

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

  1.3.1 Bagaimana perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan di  Kelurahan         

Krembangan Selatan Surabaya ? 

  1.3.2  Bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku ibu yang mempunyai  anak usia   

24-36 bulan di Kelurahan  Krembangan Selatan Surabaya ? 

  1.3.3 Bagimana hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku  ibu dengan 

perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan di Kelurahan Krembangan 

Selatan Surabaya ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis  hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku ibu 

dengan perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan di Kelurahan Krembangan 

Selatan Surabaya.   

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi  perkembangan bahasa anak  usia 24-36 bulan dengan 

menggunakan  KPSP.  

2. Mengidentifikasi pengetahuan, sikap dan perilaku  ibu yang mempunyai anak 

usia 24-36 bulan.  
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3. Menganalisis hubungan antara  pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dengan 

perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan di    Kelurahan   Krembangan 

Surabaya. 

1.5   Manfaat Penelitian  

1.5.1  Manfaat teoritis 

Dapat menjadi acuan untuk peningkatan pengembangan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, khususnya kesehatan anak yang terkait dengan pertumbuhan dan 

perkembangan balita. 

1.5.2. Manfaat terapan 

1. Memberikan  masukan  kepada  pemerintah  sebagai  bahan dalam merumuskan 

    kebijakan penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini  dan sebagai : 

 1) Informasi pada berbagai pihak utamanya pada masyarakat luas untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang  tumbuh dan kembang balita.  

 2) Evaluasi Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang  serta Pemakaian KPSP 

yang sedang dilaksanakan sebagai program oleh Dep Kes.RI. 

2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan ibu tentang deteksi dini tumbuh 

kembang anak, khususnya perkembangan bahasa  anak  usia  24 -  36 bulan, 

sehingga apabila terjadi keterlambatan dapat segera   melakukan tindakan.     

3.  Dengan mendapatkan stimulasi dini tentang tumbuh kembang  anak, maka 

secara khusus anak akan memperoleh perkembangan bahasa yang lebih baik.  

4. Memberikan masukan bagi Pos PAUD dalam rangka peningkatan  penye-

lenggaraan PAUD khususnya deteksi dini dan intervensi dini perkembangan 

anak dan penanganannya bila terjadi keterlambatan  perkembangan anak. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep  Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan fenomena yang 

berkesinambungan sejak masa konsepsi (kehidupan intra uterin), bayi, balita, 

remaja, dewasa muda sampai usia lanjut dalam konteks daur kehidupan (IDAI, 

2002). Setiap tahapan mempersiapkan anak untuk tahapan berikutnya. Istilah 

tumbuh dan kembang seringkali dipakai secara bersamaan, bahkan 

pengertiannyapun disamakan dan dinyatakan merupakan satu kesatuan proses 

(Satoto, 2003). 

 Menurut Soetjiningsih (1995) secara garis besar dibedakan 3 (tiga) jenis 

tumbuh kembang :  

1. Tumbuh  kembang  fisik  meliputi  perubahan dalam bentuk, ukuran dan fungsi  

organisme. 

2. Tumbuh kembang intelektual, berkaitan dengan kepandaian berkomunikasi dan 

kemampuan menangani materi yang bersifat abstrak dan simbolik, seperti 

berbicara, bermain, berhitung dan membaca. 

3. Tumbuh kembang emosional bergantung pada kemampuan untuk membentuk 

ikatan batin.  

Secara umum gambaran tumbuh kembang anak dapat dianggap sebagai 

pola yang majemuk dan bervariasi sangat luas, dengan interaksi berbagai 

komponen genetik, lingkungan biopsikososial dan perilaku. Maturasi fisik akan 
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diikuti oleh perkembangan intelegensia, emosi dan kemampuan sosialisasi. 

Karena masing-masing aspek tersebut saling mempengaruhi, maka diharapkan   

adanya harmonisasi, sehingga pemberian stimulasi dini melalui interaksi akan 

memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan potensi yang telah 

dimilikinya seoptimal mungkin, pengembangan potensi ini harus di mulai dari 

dalam keluarga itu sendiri (Titi, S, 1995). 

Kartono (2005) memberikan pengertian perkembangan adalah proses 

pematangan fungsi-fungsi non fisik. Menurut Hurlock (2007) proses tumbuh 

kembang adalah proses yang berlangsung secara progresif dan berkesinambungan 

yang terjadi secara kuantitatif dan kualitatif. 

2.2 Faktor – faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

      anak 

      Menurut Suganda dalam IDAI (2002), secara umum terdapat dua faktor utama 

yang mempengaruhi tumbuh kembang anak  yaitu : faktor genetik (internal) dan 

faktor lingkungan (eksternal).  

2.2.1 Faktor Genetik (internal) 

            Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses 

tumbuh kembang anak. Melalui instruksi yang terkandung dalam sel telur yang 

telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Termasuk 

faktor genetik antara lain : 

1. Perbedaan ras/etnik atau bangsa 

    Tinggi badan tiap bangsa berlainan, pada umumnya ras Eropa mempunyai 

ukuran tungkai yang lebih panjang dari pada ras Asia. 
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2. Keluarga 

   Ada kecenderungan orang tua berbadan gemuk, mempunyai anak-anak yang 

gemuk. 

3. Umur 

    Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun pertama 

kehidupan dan masa remaja. 

4. Jenis kelamin 

     Anak wanita lebih cepat dewasa dibanding anak laki-laki. Pada masa pubertas 

anak wanita umumnya tumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki dan kemudian 

setelah melewati masa pubertas anak laki-laki akan lebih cepat. 

5. Kelainan genetik  

    Contoh Akondroplasia menyebabkan dwarfisme, sedangkan sindrom Marfan 

pertumbuhan tinggi badan yang berlebih. 

6. Kelainan kromosom 

    Kelainan kromosom umumnya disertai kegagalan pertumbuhan seperti pada 

sindrom Down’s dan sindrom Turner. 

2.2.2  Faktor Lingkungan (eksternal) 

Lingkungan merupakan faktor penentu tercapai  tidaknya potensi bawaan. 

Lingkungan yang baik memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan 

yang kurang baik menghambatnya. Faktor Lingkungan mencakup : 

1. Lingkungan Pranatal 

Lingkungan pranatal meliputi :  
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1)  Gizi ibu hamil 

     Gizi ibu yang jelek sebelum terjadinya kehamilan maupun pada waktu  hamil 

dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan otak janin, Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR), anemia pada Bayi Baru Lahir, infeksi, abortus, dan sebagainya. 

2)  Mekanis 

     Trauma dan cairan ketuban yang kurang dapat menyebabkan kelainan bawaan 

pada bayi yang dilahirkan. 

3)  Toksin 

      Masa organogenesis adalah masa yang sangat peka terhadap zat-zat teratogen, 

yang dapat menyebabkan kelainan bawaan. Demikian pula  pada ibu hamil yang 

perokok berat atau peminum alkohol kemungkinan  melahirkan bayi BBLR, lahir 

mati, cacat dan retardasi mental. 

4)  Endokrin 

    Diabetes Millitus dapat menyebabkan makrosomia, kardiomegali ataupun 

hiperplasia adrenal.  

5)  Infeksi 

     Infeksi intrauterine yang sering menyebabkan cacat bawaan adalah TORCH 

(Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex). infeksi lain 

penyebab penyakit pada janin adalah Varisela, Coxsackie, Echovirus, Malaria, 

Lues, HIV, Polio dan lain-lain. Sedangkan hiperpireksia pada ibu hamil dapat 

merusak janin. 
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6)  Radiasi 

     Paparan radium dan sinar Rontgen dapat mengakibatkan kelainan pada janin 

seperti mikrosefali, spina bifida, retardasi mental, deformitas anggota gerak, 

kelainan kongenital mata dan kelainan jantung. 

7)  Kelainan imunologi 

     Erytroblastosis foetalis timbul atas dasar perbedaan golongan darah antar janin 

dan ibu, sehingga ibu membentuk antibodi terhadap sel darah merah janin, 

kemudian  melalui  placenta   masuk   kedalam   peredaran  darah  janin  dan  akan  

menyebabkan hemolisis yang selanjutnya mengakibatkan hiperbillirubinemia dan 

kern icterus yang akan menyebabkan kerusakan jaringan otak. 

8) Anoksia embrio 

    Gangguan fungsi placenta dapat menyebabkan pertumbuhan terganggu. 

9) Psikologis ibu 

    Kehamilan yang tidak diinginkan, perlakuan salah/kekerasan mental  

(kekerasan dalam rumah tangga pada saat ibu hamil dan faktor-faktor spikologis 

yang lain).  

2. Faktor Persalinan 

    Komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala dan asfiksia dapat 

menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. 

3. Lingkungan Postnatal 

Lingkungan postnatal meliputi:    

1) Gizi :  

     Untuk tumbuh kembang bayi, diperlukan zat makanan yang adekuat. 
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2) Penyakit kronis /kelainan kongenital  

    Tuberkulosis, anemia, kelainan jantung bawaan mengakibatkan retardasi 

pertumbuhan janin. 

3) Lingkungan fisis dan kimia 

     Sanitasi lingkungan yang kurang baik, kurangnya sinar matahari, paparan sinar 

radioaktif, zat kimia tertentu (Pb, Mercuri, rokok dan lain-lain) mempunyai 

dampak negatif terhadap pertumbuhan anak. 

4) Psikologis 

    Kondisi psikologi anak di pengaruhi oleh lingkungan hubungan anak dengan 

orang sekitarnya. Seorang anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya atau 

anak yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan 

dan perkembangannya. 

5) Endokrin 

    Gangguan hormon, misal hormon Tiroid dapat berakibat penyakit hipotriroid 

yang dapat menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan. Defisiensi 

hormon pertumbuhan akan menyebabkan anak menjadi kerdil. 

6) Sosio-ekonomi 

     Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan 

lingkungan yang jelek dan ketidaktahuan akan menghambat pertumbuhan anak. 

7) Lingkungan pengasuhan 

     Interaksi ibu dan anak sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. 
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8) Stimulasi 

     Perkembangan memerlukan rangsangan/stimulasi, khususnya dalam  keluarga, 

misalnya penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan anggota 

keluarga lain terhadap anak, perlakuan ibu terhadap perilaku anak. 

9) Obat-obatan 

     Pemakaian kortikosteroid dalam jangka lama akan menghambat pertumbuhan, 

demikian halnya dengan pengunaan obat perangsang susunan syaraf pusat 

(psikotropika) dapat menyebabkan terhambatnya produksi hormon pertumbuhan. 

10) Perawatan Kesehatan 

      Pemeriksaan Kesehatan yang teratur, baik pada saat sehat maupun sakit akan 

menunjang tumbuh kembang anak. Karena itu pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan dianjurkan untuk dilakukan secara komprehensif, yang mencakup aspek 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilatif. 

2.3 Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang anak  

Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang menurut Titi, (1993)             

yang dikutip oleh Soetjiningsih, (1998) meliputi : 

2.3.1 ASUH (kebutuhan fisik-biomedis) 

1. Nutrisi yang adekuat dan seimbang, merupakan kebutuhan akan ”asuh” yang 

terpenting. Nutrisi adalah bahan pembangun tubuh yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada tahun-tahun pertama 

kehidupannya, dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat 

terutama perumbuhan otaknya. Keberhasilan perkembangan anak ditentukan oleh 

keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan otak. 
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2. Perawatan kesehatan dasar  antara lain imunisasi. Pemberian imunisasi pada 

anak penting untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas terhadap penyakit-

penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Perawatan kesehatan dasar dapat 

dilakukan pula dengan penimbangan bayi atau anak secara teratur, pengobatan 

jika anak sakit dan lain-lain. 

3. Perumahan atau pemukiman yang layak.  

      Keadaan perumahan yang layak huni dengan konstruksi bangunan yang tidak 

membahayakan penghuninya dapat menjamin keselamatan dan kesehatan 

penghuninya termasuk anak-anak. 

 4. Hygiene perorangan, sanitasi lingkungan 

      Kebersihan, baik kebersihan perorangan maupun lingkungan, memegang 

peranan penting pada proses tumbuh kembang anak. Kebersihan perorangan yang 

kurang akan memudahkan terjadinya penyakit- penyakit pada kulit dan saluran 

percernaan, misalnya diare, cacingan. 

 5. Pakaian 

     Pakaian yang layak, bersih dan aman (tanpa pernik-pernik yang mudah 

menyebabkan anak kemasukan benda asing).  

 6. Kesegaran jasmani misal olah raga dan rekreasi dapat membentuk proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 2.3.2 ASIH ( kebutuhan emosi/kasih sayang) 

Hubungan erat, mesra dan selaras (harmonis) antara ibu/pengganti ibu 

(substitute mother) dengan anak di perlukan dalam proses tumbuh kembang baik 

fisik, mental maupun psikososial. Peran dan kehadiran seorang ibu sejak dini dan 
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berkesinambungan akan mempermudah timbulnya jalinan kelekatan (Attachment) 

dan  rasa aman bagi anak. Kekurangan kasih sayang ibu pada tahun-tahun pertama 

kehidupan mempunyai dampak negatif pada tumbuh kembang anak baik  secara 

fisik, mental, emosi, sosial yang disebut ” sindrom Deprivasi Maternal”. Kasih 

sayang dari orang tuanya (ayah-ibu) akan menciptakan ikatan yang erat (bonding) 

dan kepercayaan dasar (basic trust)bagi anak. 

2.3.3 ASAH (kebutuhan stimulasi mental) 

Stimulasi adalah perangsangan yang berasal dari lingkungan diluar 

individu anak. Anak yang banyak mendapatkan stimulasi akan lebih cepat 

berkembang dibanding yang kurang mendapatkan stimulasi. Stimulasi  berfungsi 

sebagai faktor penguat (reinforcement). 

2.4 Tumbuh Kembang Anak Usia  1- 3 tahun 
 
2.4.1. Pertumbuhan anak usia 1 – 3 tahun 

Menurut Nelson (2000), selama tahun ke 2 masa kehidupan seorang anak 

masih nampak adanya kelanjutan perlambatan pertumbuhan fisik yaitu dengan 

kenaikan Berat Badan berkisar antara 1,5 – 2,5 kg ( rata – rata ) dan Panjang 

Badan  6 –10 cm ( rata – rata 8 cm per tahun). Selanjutnya anak akan mengalami 

penurunan nafsu makan sampai usia 3 tahun, hal ini mengakibatkan jaringan sub 

kutan berkurang sehingga anak yang tadinya tampak gemuk dan montok akan 

tampak lebih langsing dan berotot.  

2.4.2 Perkembangan anak usia 1 – 3 tahun 

Aspek perkembangan yang dicapai anak usia 1-3 tahun adalah sebagai 

berikut : 
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1. Usia 12 – 18 bulan 

   1) Berjalan sendiri tidak jatuh 

   2) Mengambil benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk 

   3) Mengungkapkan keinginan secara sederhana 

   4) Minum sendiri dari gelas dan tidak tumpah 

2. Usia 18 – 24 bulan 

    1) Berjalan mudur setidaknya lima langkah 

    2) Mencoret – coret dengan alat tulis 

    3) Menunjuk bagian tubuh dan menyebut namanya 

    4) Meniru melakukan pekerjaan rumah tangga 

3. Usia 2 – 3 tahun 

    1) Berdiri satu kaki tanpa berpegangan minimal 2 hitungan 

    2) Meniru membuat garis lurus 

    3) Menyatakan keinginan sedikitnya dengan 2 kata 

    4) Melepas pakaian sendiri 

Masa perkembangan anak menurut Erikson dalam Hurlock (2005) yang 

mempelajari psikososial  usia 1,5-3 tahun merupakan stadium perkembangan 

”Otonomi versus malu, ragu-ragu”. Pada stadium ini anak mencapai kecakapan 

motorik baru dan kecakapan berbicara. Erikson melihat pada stadium ini   timbul 

kebutuhan anak akan otonomi seperti bebas berjalan, memanjat , memegang, 

membuang, bercakap-cakap dan sebagainya. Dikatakan bahwa pada stadium ini 

anak tidak hanya dapat berjalan tetapi selain memanjat, juga membuka dan 

menutup benda, menjatuhkan barang, mendorong, mencabut, memegang benda 
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serta membuangnya. Dalam masa ini anak bangga akan kecakapan barunya dan 

ingin mengerjakan segalanya sendiri, misal  membuka bungkusan permen, 

mengeluarkan vitamin dari botol atau menyiram kamar mandi/WC sendiri. Jika 

orang tua mengenali kebutuhan anak tersebut, maka  perasaan otonomi anak akan  

berkembang bahwa anak mulai mampu mengontrol otot-otot dan pembuktian 

rangsangan diri dan secara bermakna mulai mampu mengontrol lingkungannya. 

2.5 Konsep Perkembangan Bahasa 

Bicara merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Kesalahpahaman 

dalam berbicara dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, misal 

terjadinya pertengkaran.  

Terdapat perbedaan bermakna antara pengertian bahasa dan berbicara. Bahasa 

mencakup segala bentuk komunikasi baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, 

tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah, pantomim atau seni. 

Sedangkan bicara adalah bahasa lisan yang merupakan bentuk paling efektif untuk 

berkomunikasi dan paling penting serta paling banyak digunakan. Perkembangan 

bahasa meningkat sesuai dengan meningkatnya usia anak (Hurlock, 2005), dan 

perkembangan bicara tidak dialami sama cepatnya pada setiap anak ( Zulkifli, 

2006). 

Menurut Santrock (2007) bicara (speech) adalah  pengucapan yang menunjukkan 

ketrampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu  kata. Bahasa (language) 

berarti menyatakan dan menerima informasi dari suatu cara tertentu. Jadi bahasa 

merupakan salah satu cara berkomunikasi. 
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Guyton (1997) menuliskan, bahwa fungsi berbahasa merupakan proses paling 

kompleks diantara seluruh fase perkembangan. Fungsi berbahasa bersama fungsi 

perkembangan pemecahan masalah visuo motor merupakan indikator yang paling 

baik dari ada/tidaknya gangguan perkembangan intelektual. Gabungan kedua 

fungsi perkembangan ini menjadi dasar perkembangan sosial. Perkembangan 

bahasa memerlukan fungsi reseptif dan ekspresif. Fungsi reseptif adalah 

kemampuan untuk mengenal dan bereaksi terhadap sesorang, terhadap kejadian 

lingkungan sekitarnya, mengerti maksud mimik dan nada suara dan akhirnya 

mengerti kata-kata. Fungsi ekspresif adalah kemampuan anak mengutarakan 

pikirannya, dimulai dari komunikasi praverbal (sebelum anak dapat berbicara), 

komunikasi dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh dan akhirnya dengan 

menggunakan kata-kata atau komunikasi verbal.  

2.5.1 Tipe perkembangan bahasa  

         Ada dua tipe perkembangan bahasa anak, yaitu sebagai berikut : 

1. Egocentric Speech yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri (monolog) 

2. Socialized Speech, yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan 

temannya atau dengan lingkungannya.  

Perkembangan ini dibagi kedalam lima bentuk : 

a. Adapted information. 

Disini terjadi saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. 

b. Critism, yang menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah orang 

lain. 

c. Command (perintah), request ( permintaan) dan threat (ancaman) 
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d. Question ( pertanyaan ) 

e. Answers ( jawaban) 

Berbicara monolog (egocentric Speech) berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir anak, yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2-3 

tahun. Sementara yang Socialized Speech mengembangkan kemampuan 

penyesuaian social ( social adjustment) ( Yusuf , 2004). 

2.5.2 Proses Fisiologi Bicara 

 Terdapat dua aspek komunikasi, pertama aspek sensorik (input bahasa) 

yang melibatkan telinga dan mata, dan kedua aspek motorik (output bahasa) yang 

melibatkan vokalisasi dan pengaturannya (Guyton, 1997). Otak memiliki tiga 

pusat yang mengatur mekanisme berbahasa, dua pusat bersifat reseptif yang 

mengurus penangkapan bahasa lisan dan tulisan serta satu pusat lainnya bersifat 

ekspresif yang mengurus pelaksanaan bahasa lisan dan tulisan. Ketiganya berada 

di hemisfer dominan dari otak atau sistem susunan saraf pusat. Pusat bahasa 

reseptif adalah area 41 dan 42 disebut area Wernicke, area ini merupakan pusat 

persepsi audito-leksik yaitu mengurus pengenalan dan pengertian segala sesuatu 

yang berkaitan dengan bahasa (verbal). Area 39 Broadman adalah pusat persepsi 

visuo-leksik yang mengurus pengenalan dan pengertian segala sesuatu yang 

bersangkutan dengan bahasa tulis. Sedangkan area Broca adalah pusat bahasa 

ekspresif.  Ketiga pusat tersebut berhubungan satu sama lainnya melalui serabut 

asosiasi. Saat mendengar pembicaraan maka getaran  udara yang ditimbulkan 

akan masuk melalui lubang telinga luar, kemudian menimbulkan getaran pada 

membran timpani. Dari sini rangsangan diteruskan oleh ketiga tulang kecil dalam 
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telinga tengah ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat reseptor 

sensoris untuk pendengaran yang disebut koklea. Saat gelombang suara mencapai 

koklea maka impuls ini diteruskan oleh saraf VIII ke area pendengaran primer di 

otak diteruskan ke area Wernicke. Kemudian jawaban diformulasikan dan 

disalurkan dalam bentuk artikulasi, diteruskan ke area motorik di otak yang 

mengontrol gerakan bicara. Selanjutnya proses bicara dihasilkan oleh vibrasi dari 

pita suara yang dibantu oleh aliran udara dari paru, sedangkan bunyi dibentuk oleh 

gerakan bibir, lidah dan palatum (langit-langit). Jadi untuk proses bicara 

diperlukan koordinasi sistem saraf motoris dan sensoris dimana organ 

pendengaran sangat penting (Nelson, 2000). Untuk dapat mengucapkan kata 

sebaik-baiknya, sehingga bahasa yang didengar dapat ditangkap dengan jelas dan 

setiap suku kata dapat didengar secara rinci, maka mulut, lidah, bibir, palatum 

mole dan pita suara, serta otot-otot pernapasan harus melakukan gerakan 

sempurna. Bila salah satu gerakan tersebut diatas terganggu, dapat mengakibatkan 

cara berbahasa yang kurang jelas/seolah-olah ada kata-kata yang “ditelan” 

terutama pada akhir kalimat (Virginia W dalam Adam, 1997) 

2.5.3 Fungsi Berbahasa Pada Bayi dan Anak  

Menurut Havighurst (1994) dalam Desmita (2005) Fungsi berbahasa pada 

bayi dan anak meliputi : 

1. Fungsi berbahasa pada bayi baru lahir 

    Fungsi reseptif terlihat dengan adanya reaksi bayi terhadap suara. Hal ini pada 

mulanya bersifat refleks, kemudian bayi memperlihatkan respons motorik berupa 

terdiam kalau mendengar suara, mengerdip, atau seperti gerak terkejut. Fungsi 
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ekspresif berupa mengeluarkan suara tenggorok, misalnya bertahak, batuk dan 

menangis. Fungsi suara tenggorok berangsur – angsur  menghilang pada  umur 2 

bulan digantikan dengan suara Ooooo. Senyum sosial dapat dilihat pada umur 5 

minggu dengan berbicara atau mengelus pipi bayi. Senyum ini simetris, tidak 

seperti senyum asimetris yang dapat terlihat pada saat anak buang air besar atau 

kecil yang disebut sebagai meringis. Reaksi orientasi terhadap bunyi seperi 

respons motorik, mengedip atau gerakan seperti kaget merupakan hal terpenting 

untuk diperhatikan. 

2.  Fungsi berbahasa pada anak usia 2 – 12 bulan 

     Pada umur 2 bulan, bayi dapat mengeluarkan suara Ooooo dengan irama yang 

musikal. Pada umur 4 bulan, terdengar suara agguuu –agguuu. Pada umur 5 bulan, 

bayi menoleh tetapi tidak menatap pada suara. Pada umur 6 bulan terdengar bayi 

menggumam. Umur 7 bulan menoleh dan menatap pada sumber suara. Pada umur 

8 bulan bayi dapat mengucapkan “da-da-da” lalu menjadi “dada” yang belum 

berarti, disusul “dada” yang diucapkan saat bayi melihat ayahnya dan  “mama” 

akan muncul lebih belakang. Bayi dapat mengerti “ tidak boleh!” disertai suara 

nada tinggi pada umur 9 bulan. Umur 10 bulan, bayi mencari dan menatap sumber 

suara. Bel tidak dapat digunakan untuk menguji pendengaran dengan baik. 

Orientasi terhadap bel dapat digunakan untuk menguji kemampuan reseptif dan 

orientasi. Pada umur 11 bulan, bayi dapat mengucapkan kata pertama yang benar, 

disusul kata kedua pada umur 1 tahun.  
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3. Fungsi berbahasa pada anak usia 12-18 bulan 

    Antara usia 12-15 bulan terdengar munculnya kata-kata baru sebanyak 4-6 kata. 

Dapat terdengar pula “Imature Jargoning” yaitu anak berbicara dalam bahasa 

yang aneh, atau mencoba mengucapkan kalimat berupa suara yang tidak jelas 

artinya. Antara usia 16-17 bulan, anak sudah dapat menguasai 7-20 kata dan 

Jargoning menjadi lebih matang yang ditandai munculnya kata yang benar 

diantara kata yang tidak benar. Pada usia 18 bulan, anak dapat mengucapkan 

kalimat pendek yang susunannya belum benar, misalnya “Joni minta”, “kasih 

Joni”. 

4. Fungsi berbahasa setelah usia 18 bulan 

    Perkembangan bahasa sangat berhubungan erat dengan maturasi otak. Secara 

keseluruhan terlihat dengan berat kasar otak yang berubah sangat cepat dalam 2 

tahun pertama kehidupan. Hal ini disebabkan karena mielinisasi atau 

pembentukan selubung sistem syaraf  (Guyton, 1997). 

     Pada usia 24 bulan, perbendaharaan kata mencapai 50 kata, dan anak dapat 

mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata. Anak sudah menggunakan kata 

“saya”atau “kamu”, biarpun seringkali belum tepat. Pada uia 30 bulan kata “saya” 

atau “kamu” dapat diucapkan dengan benar. Pada usia 3 tahun anak dapat 

menguasai 250 kata dan dapat membentuk kalimat terdiri dari 3 kata. Pada umur 4 

tahun anak dapat bertanya mengenai arti suku kata, terutama yang abstrak. Anak 

dapat bercerita dan menggunakan kalimat terdiri dari 4-5 kata ( Hurlock, 1990) 

Dalam Soetjiningsih (1998), dapat digambarkan milestones normal perkembangan 

bicara dan bahasa pada anak, seperti pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Milestones Normal Perkembangan Bicara dan Bahasa pada Anak 

Umur Kemampuan Reseptif /Pasif Kemampuan Ekspresif/Aktif 
Lahir 
 

Melirik ke sumber suara 
Memperlihatkan ketertarikan  
terhadap suara-suara 

Menangis 

2 – 4 bulan  Tertawa dan mengoceh tanpa arti 
6 bulan 
 

Memberi respon jika namanya 
 dipanggil  

Mengeluarkan suara yang merupakan  
kombinasi huruf hidup (vowel) dan  
huruf mati (konsonan)                        

9 bulan 
 

Mengerti dengan kata-kata  
yang  rutin (da-da) 

Mengucapkan “ma-ma”, “da-da” 

12 bulan 
 

Memahami dan menuruti  
perintah sederhana  
 

Bergumam 
Mengucapkan satu kata 

15 bulan 
 

Menunjuk anggota tubuh  Mempelajari kata-kata dengan perlahan 

18 – 24 bulan Mengerti kalimat  Menggunakan/merangkai dua kata 
24 – 30 bulan Menjawab pertanyaan 

Mengikuti 2 langkah perintah 
Frase 50% dapat dimengerti 
Membentuk 3 (atau lebih) kalimat 
Menanyakan “apa” 

30 – 36 bulan 
 

Mengerti banyak apa yang 
diucapkan  

Menanyakan “mengapa” 
Kalimat 75% dapat dimengerti, bahasa  
sudah mulai jelas,  
menggunakan lebih dari 4 kata dalam  
satu kalimat                                             

36-48 bulan Mengerti banyak apa yang dika
takan, sepadan dengan fungsi  
kognitif  

Menyusun kalimat dengan baik 
Bercerita 
100% kalimat dapat dimengerti 

Sumber : Towne, 1983  (dalam Soetjiningsih, 1998) 

Gangguan perkembangan kemampuan bahasa pada anak, menurut  Aram DM 

(1987) dan Towne (1983) dalam Soetjiningsih (1998), bila ditemukan : 

1. Pada usia 6 bulan anak tidak mampu memalingkan mata serta kepalanya 

terhadap suara yang datang dari belakang atau samping. 

2. Pada usia 10 bulan anak tidak memberi reaksi terhadap panggilan namanya 

sendiri. 

3. Pada umur 15 bulan tidak mengerti dan memberi reaksi terhadap kata-kata 

“jangan”, da-da, dan sebagainya. 

4. Pada usia 18 bulan tidak dapat menyebut sepuluh kata tunggal. 
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5. Pada usia 21 bulan tidak memberi reaksi terhadap perintah (misalnya, duduk, 

kemari, berdiri). 

6. Pada usia 24 bulan tidak bisa menyebut bagian-bagian tubuh, belum mampu 

mengetengahkan ungkapan yang terdiri dari 2 buah kata. 

7. Setalah usia 24 bulan hanya mempunyai perbendaharaan kata yang sangat 

sedikit/ tidak mempunyai kata-kata huruf Z pada frase. 

8. Pada usia 30 bulan, ucapannya tidak dapat dimengerti oleh anggota keluarga. 

9. Pada usia 36 bulan belum dapat mempergunakan kalimat-kalimat sederhana, 

tidak bisa bertanya dengan menggunakan dengan  menggunakan kalimat tanya 

yang sederhana dan  ucapannya tidak bisa dimengerti oleh orang diluar 

keluarganya. 

10. Pada usia 3,5 tahun, selalu gagal untuk menyebutkan kata akhir (ca untuk cat, 

ba untuk ban, dan lain-lain). 

11. Setelah berusia 4 tahun tidak lancar berbicara atau gagap. 

12. Setelah 7 tahun masih ada kesalahan ucapan. 

13. Pada usia berapa saja terdapat hypernasalitas atau hyponasalitas yang nyata 

atau mempunyai suara yang monoton tanpa berhenti, sangat keras dan tidak 

dapat didengar serta terus menerus memperdengarkan suara yang serak. 

Sedangkan menurut Dyer (2009) tanda-tanda peringatan yang ditemui jika 

ada gangguan keterlambatan bahasa dan bicara anak adalah : 

1. Usia 15 – 18 bulan 

1) Tidak menggunakan kata-kata tunggal. 

2) Tidak mulai melihat-lihat buku. 
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3) Tidak menyukai permainan atau rutinitas sosial. 

4) Tidak menirukan suara-suara binatang atau bunyi-bunyian. 

5) Tidak menatap pada orang lain atau memberi isyarat tubuh atau    suara-suara  

    yang menunjukkan kepada pengasuh apa yang diinginkannya. 

6) Menunjukkan rasa makin frustrasi ketika tidak dipahami, terkadang   dengan  

    menyatakan amarah yang hebat. 

7) Kurang menunjukkan apa yang diinginkan. 

2. Usia 19-24 bulan 

1)  Tidak pernah mengucapkan frase yang terdiri atas dua kata. 

2) Tidak sering menirukan kata-kata atau ungkapan–ungkapan baru yang 

didengar. 

3) Tidak menuruti perintah-perintah sederhana, seperti:” Mendekatkatlah pada 

ibu”. 

4) Menunjukkan rasa frustasi yang cukup besar dalam mengungkapkan 

keinginan-keinginannya. 

5)  Tidak menggunakan bahasa tubuh secara efektif untuk berkomunikasi. 

6) Tidak menyukai permainan imajiner (menyuapi boneka, beruang, menidurkan 

boneka dan lain-lain). 

3. Usia 2-3 tahun 

1) Tidak memiliki kosa kata sebanyak 50 kata. 

2) Tidak sering mengucapkan ungkapan-ungkapan yang terdiri dari dua kata. 

3) Tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

4) Menghadapi saat yang sulit untuk dapat dimengerti oleh orang lain. 
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5) Tidak merespons pertanyaan-pertanyaan “ya” atau “tidak” yang sederhana. 

6) Tidak suka permainan imajiner. 

7) Tidak mengkombinasikan beberapa tindakan selama bermain. 

2.6 Peran ibu dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak  

Dalam kehidupan berkeluarga masalah pengasuhan dan pemberian stimulasi 

pada anak umumnya dititik beratkan pada peran seorang ibu. Dianggap ibu yang 

paling bertanggung jawab, karena ibu lebih banyak dirumah. Karena proses 

pengasuhan dan menyusui ini maka akan terbentuk ikatan batin antara ibu dengan 

anak, yang secara psikologis tidak terpisahkan satu sama lain (Depkes Jiwa 

masyarakat, 2001). 

      Dalam rangka meningkatkan perkembangan bahasa seorang anak, dibutuhkan 

interaksi awal terbentuknya jalinan dengan orang tuanya. Interaksi awal anak dan 

orang tua sangat bermakna untuk kelekatan (Attachment),  yang sangat bermakna 

bagi perkembangan komunikasi dan merupakan perintis   perkembangan bahasa 

(Wikipedia, 2009).  Menurut IDAI (2002), stimulasi mental merupakan cikal 

bakal proses pembelajaran, pendidikan dan  pelatihan yang harus diberikan sedini 

mungkin terutama pada usia 4-5 tahun pasca lahir karena bahkan sewaktu janin 

masih dalam kandungan, karena  periode ini merupakan tahun-tahun keemasan 

(golden age period). Sedangkan Sudjatmiko (2002) mengatakan stimulasi yang 

dilakukan sejak dini dan berkesinambungan akan memberi manfaat lebih besar 

dibanding dengan stumulasi yang dilakukan terlambat atau sesaat. Stimulasi yang 

dilaksanakan sejak neonatal menunjukkan manfaat terbesar pada kemampuan 

kognitif. Stimulasi yang dilakukan setiap hari dan dimonitor setiap bulan selama 3 
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tahun menunjukkan hasil nyata untuk perkembangan intelektual dan perilaku anak 

pada usia 36 bulan. Setiap anak perlu mendapatkan stimulasi secara dini dan 

berkesinambungan. Kondisi ini dapat diperoleh dari ibu yang merupakan orang 

terdekat dengan anak, pengganti ibu/pengasuh anak, anggota keluarga lain dan 

kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga. Kurangnya stimulasi dapat 

berdampak pada penyimpangan proses tumbuh kembang  anak dalam hal 

kemampuan dasar anak. Kemampuan dasar anak adalah kemampuan motorik 

gerak halus, kemampuan berbicara dan berbahasa, kemampuan sosialisasi dan 

kemandirian. 

  Ada beberapa prinsip dasar dalam melakukan stimulasi proses tumbuh 

kembang anak (Depkes RI, 2005) :  

1)   Stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. 

2) Tunjukkan selalu  sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru 

tingkah laku orang-orang terdekat dengannya. 

3) Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. 

4) Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, 

bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. 

5) Lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak, 

terhadap ke 4 aspek kemampuan dasar anak. 

6) Gunakan alat bantu/permainan yang sederhana, aman dan ada disekitar 

rumah. 

7) Berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. 

8) Anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. 
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 Stimulasi ibu pada anak usia 1½ - 3 tahun untuk membantu dalam 

mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa  (Depkes RI, 1997), yaitu : 

1. Usia 1½ - 2 tahun  

1) Ajak anak ikut serta bernyanyi dan bercerita. 

2) Ajak anak setiap hari untuk  berbicara sebanyak mungkin dalam bentuk 

kalimat-kalimat pendek. 

3) Dorong anak agar mau menceritakan hal-hal yang dilihatnya dan dikerjakan. 

4) Batasi waktu anak melihat televisi tidak lebih dari ½- 1 jam perhari, saat 

melihat  hendaknya anak didampingi orang tua/pengasuh, dan pilih acara yang 

sesuai usia anak. 

5) Beri petunjuk atau perintah pada anak ” tolong bawa cangkir itu kemari”, kalau 

perlu tunjukkan kepada anak cara mengerjakan perintah tadi dan 

menggunakan dengan kata-kata sederhana. 

6) Setiap saat tunjukkan buku dan majalah kepada anak. Usahakan agar anak mau 

menceritakan apa yang sudah dilihatnya itu.  

2. Usia 2 – 3 tahun 

1) Kegiatan yang dilanjutkan 

a. Dorong anak agar mau menceritakan apa yang sudah dilihatnya baik dari buku 

maupun ketika anak diajak jalan-jalan. 

b. Bantu anak untuk memilih acara televisi yang baik  dan bicarakan dengannya 

mengenai acara televisi tersebut. 
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2) Ajari anak untuk menyebut namanya. Salah satu cara untuk mengajari anak 

adalah menyebutkan seluruh namanya dengan perlahan, kemudian anak 

diminta mengulang dengan perlahan pula. 

3) Ceritakan mengenai kejadian-kejadian yang pernah dialami anak dan yang 

dipercayai pernah terjadi pada diri anak. 

4) Ketika memakaikan pakaian pada anak, sebutkan setiap potong pakaian yang 

dikenakan anak, kemudian anak diminta mengambil pakaian yang sudah 

disebutkan tadi sambil menyebutkan lagi nama pakaian yang diambil. 

5) Ketika berbicara pada anak, pakailah ungkapan yang menyatakan keadaan 

suatu benda, misalnya: ”pakailah bajumu yang merah”, ” bolamu ada dibawah 

meja.” 

  Stimulasi untuk merangsang perkembangan bahasa anak, sebaiknya 

dilakukan oleh ibu, karena  ibu sebagai tokoh sentral yang selalu dekat dengan 

anak. Jika orang tua mengembangkan lingkungan yang menarik dan merangsang 

maka anak dapat mempelajari sendiri lingkungannya, orangtua terutama ibu  

adalah guru utama anak sejak dimulai pada masa bayi. Di samping menyediakan 

lingkungan belajar, sikap dan perilaku ibu  maupun  keterlibatannya dalam 

bermain adalah penting untuk merangsang perkembangan bahasa anak (Jusni, 

dkk,  2001). 

Menurut Gunarsa (2000) peran ibu dalam keluarga meliputi : 

1) Peran ibu dalam merawat dan mengurus keluarga 

     Keberadaan seorang Ibu dapat menciptakan suasana yang mendukung  bagi 

kelancaran perkembangan anak dan semua kelangsungan keberadaan unsur 
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keluarga lainnya. Sikap Seorang ibu yang sabar akan menanamkan sikap ramah 

dan dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang  harmonis. 

2) Peran ibu sebagai pendidik dalam mengembangkan kepribadian anak 

    Pembentukan kepribadian seseorang  dimulai ketika anak berusia 0-5 tahun. 

Anak akan belajar dari orang-orang dan lingkungan sekitarnya tentang hal-hal 

yang  dilihatnya.  Anak yang berada di lingkungan orang-orang yang sering 

marah, memukul dan melakukan tindak kekerasan lainnya, akan bertumbuh 

menjadi pribadi  yang keras. Untuk itu ibu atau orang tua harus bijaksana  dalam 

memberikan pendidikan dan contoh-contoh sikap dan perilaku yang dapat 

membantu  untuk mengembangkan kepribadian anak kearah yang baik. 

3) Peran ibu dalam memberikan rangsangan dan pelajaran 

    Sejak masa bayi pendekatan dan percakapan ibu akan memberi rangsangan bagi 

perkembangan anak, kemampuan bicara dan pengetahuan lainnya. Setelah anak 

belajar disekolah ibu dapat menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak 

dapat belajar dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Sedangkan menurut 

Dyer (2009) kemampuan bahasa seorang anak berhubungan dengan besarnya 

rangsangan yang diterimanya sebelum anak dapat mengucapkan kata-kata 

pertamanya. Bayi yang seringkali diajak berbicara oleh ibunya akan mengenal 

lebih dari 131 kata pada usia 20 bulan dibandingkan dengan bayi yang jarang 

diajak bicara oleh ibunya. 

2.7 Faktor – faktor  yang mempengaruhi Perkembangan bahasa anak 

Anak sehat adalah dambaan setiap orang tua sejak anak masih berada 

dalam kandungan. Anak yang lahir dengan kecacatan fisik yang nyata dapat 
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merupakan pukulan berat bagi sebagian besar orang tua,  yang dengan segera 

menunjukkan berbagai sikap dan  perilaku reaktif untuk  membutuhkan 

pertolongan. Namun tidak jarang gangguan perkembangan ataupun kecacatan 

muncul secara tersamar, sehingga lolos dari pengamatan pengasuh (Moore, 1996). 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan termasuk perkembangan 

bahasa tidak lepas dari faktor penyebab kelainan berbahasa yang saling 

mempengaruhi antara lain faktor dari dalam diri anak sendiri (internal) dan faktor 

lingkungan (eksternal).  

2.7.1 Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak 

2. 7.1.1 Genetik  

1) Fenotipe 

    Menurut Abraham (2002), fenotipe dinyatakan sebagai karakteristik atau ciri-

ciri yang tampak dari individu atau merupakan gejala lahiriah yang tampak. 

 Salah  satu  karakteristik yang tampak tersebut  adalah kemampuan 

perkembangan bahasa yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan lainnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat  Soetjiningsih, (1998), yang menyatakan bahwa 

perkembangan bahasa juga dapat bersifat familial, yaitu perkembangan bahasa 

anak yang lambat dapat diturunkan oleh ayah/ibu yang mempunyai keterlambatan 

bicara juga sewaktu kecil. Disamping itu dari  beberapa penelitian menunjukkan 

pemahaman yang sama yaitu 40% hingga 70% anak-anak yang mengalami 

gangguan bahasa berasal dari keluarga yang salah satu anggota keluarganya  

mempunyai riwayat   keterlambatan berbicara ( Gopnik, M  & Crago, MB, 1991). 
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2) Karakteristik orang tua 

    Menurut Abraham (2002), orang tua yang mempunyai IQ tinggi mempunyai 

anak-anak dengan IQ yang tinggi pula, demikian sebaliknya bila IQ orang tua 

rendah, maka IQ anak juga cenderung rendah pula. Dengan demikian motivasi 

orang tua yang memiliki IQ tinggi akan mendapat respon IQ anak yang tinggi 

pula, sedangkan motivasi dari orang tua yang IQ nya rendah akan memberikan 

pengaruh pula terhadap kemampuan berbahasa anak yang IQnya juga rendah. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Hurlock, (2005) yang mengatakan bahwa 

perkembangan bahasa pada anak sebelum sekolah tidak dapat dilepaskan dari 

perkembangan intelektualnya. Semakin cerdas anak, semakin cepat ketrampilan 

berbicara yang dikuasai, sehingga semakin cepat pula kemampuan berbicaranya. 

3) Suku bangsa/Ras 

    Pada kebanyakan anak berkulit hitam kualitas dan ketrampilan berbicaranya 

kurang baik. Hal ini disebabkan anak-anak tersebut umumnya dibesarkan dalam 

lingkup rumah tangga  dimana para ayah tidak berada dirumah, atau kehidupan 

keluarga kacau karena banyaknya anak atau ibu harus bekerja diluar rumah 

(Hurlock, 2005). 

4) Bioritme/ maturasi 

    Keterlambatan maturasi sering juga disebut keterlambatan bicara fungsional. 

Keterlambatan bicara golongan ini disebabkan karena keterlambatan maturitas 

(kematangan) dari saraf pusat yang dibutuhkan untuk memproduksi kemampuan 

bicara pada anak ( Santrock, 2007 ).   
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5) Kelainan genetik / Genetic disorder 

    Penyakit keturunan yang disebabkan karena kelainan kromosom, misalnya 

sindrom down dan sindrom turner akan menyebabkan kelainan susunan saraf 

pusat yang dapat  mempengaruhi pemahaman, interpretasi, formulasi dan 

pemahaman bahasa, juga pada aktifitas dan kemampuan intelektual  anak 

(Soetjiningsih, 1998).  

6) Jenis kelamin 

     Menurut penelitian Dyer (2009), menunjukkan  bahwa cara penyerapan bahasa 

pada  anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan sedikit 

lebih maju daripada anak laki-laki pada tahap awal perkembangan bahasa dan 

bicara. Anak perempuan cenderung mengucapkan sesuatu lebih terang dan jelas 

dibandingkan anak laki-laki. Selain itu cenderung menggunakan lebih banyak kata 

benda, menamai berbagai permainan dan bunyi yang abstrak., jumlah kata-kata 

yang dihasilkan, jumlah kata-kata yang dimengerti. Anak perempuan cenderung 

senang berbicara pada boneka dan memainkan peranan dengan boneka-boneka 

tersebut. Sedangkan anak laki-laki cenderung menyukai kegiatan yang 

berorientasi pada permainan yang menonjolkan kegiatan fisik, sehingga 

kemampuan untuk berbicara sedikit terabaikan.  Menurut Hurlock (2005) anak 

laki-laki cenderung mengalami keterlambatan bicara empat kali lebih besar 

daripada anak perempuan. Sedangkan menurut Soetjiningsih (1998) pada anak 

perempuan maturasi dan perkembangan fungsi verbal hemisfer kiri lebih baik, 

sedangkan pada anak laki-laki perkembangan hemisfer kanan lebih baik dalam  

tugas yang abstrak dan memerlukan ketrampilan. 
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2.7.1.2   Gangguan perkembangan bahasa  in-adekuat : 

1)  Gangguan pada sistem pendengaran  

     Dalam perkembangan bicara, pendengaran merupakan alat yang sangat 

penting. Tuli sejak kecil menyebabkan anak tidak dapat menguasai bahasa ibunya 

secara lengkap. Biarpun perkembangan bahasa tergantung dari perkembangan 

kognitif, sebaliknya tidak, perkembangan kognitif tidak tergantung dari 

perkembangan bahasa. Anak yang tuli tidak menjadi cacat intelektual karena 

kurang kemampuan berbahasa. Anak2 tuli, secara intelektual cukup bila 

dibandingkan dengan anak2 yang tidak tuli.  Anak tuli memakai bahasa non 

verbal dan mungkin  juga simbol- simbol  khayalan bila berpikir (Maramis, 2006). 

Dalam kondisi lain, anak dengan misal  otitis media kronis dengan penurunan 

daya pendengaran, akan mengalami keterlambatan kemampuan menerima atau 

mengungkapkan bahasa. Gangguan bahasa juga terdapat pada tuli karena kelainan 

genetik dan metabolik (tuli primer), tuli neurosensorial (infeksi intra uterine : 

Syfilis, TORCH), tuli konduksi seperti akibat malformasi telinga luar, tuli sentral 

(sama sekali tidak bisa mendengar), tuli persepsi/afasia sensorik (terjadi 

kegagalan integrasi arti bicara yang didengar menjadi suatu pengertian yang 

menyeluruh (Soetjiningsih, 1998) 

2) Retardasi mental 

    Retandasi mental adalah kurangnya kemampuan intelegensi anak  dibandingkan 

anak lain seusianya. Retardasi mental merupakan penyebab terbanyak dari 

gangguan bahasa. Pada kasus retardasi mental, keterlambatan berbahasa sering  

disertai keterlambatan dalam bidang visuo- motor (Leung AKC,  1999). 
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3) Disphasia perkembangan (gangguan perkembangan bahasa) 

    Pada gangguan ini tidak didapatkan kondisi patologis pada otak yang 

diakibatkan karena kerusakan otak. Kondisi ini disebabkan perkembangan 

neurologis yang tidak normal  dan faktor genetik (Virginia,W, 1997). 

4) Gangguan spektrum Autistik 

    Autisme adalah gangguan perkembangan neurologis yang terjadi sebelum anak 

mencapai usia 36 bulan yang  ditandai dengan keterlambatan dan deviasi 

perkembangan bahasa, kegagalan untuk mengembangkan kemampuan yang 

berhubungan dengan anak lain dan berperilaku ritualistik dan  kompulsif, 

misalnya aktifitas motorik repetitif stereotipik (Leung AKC, 1999). 

5) Disartria 

    Disartria adalah gangguan pengucapan atau melafalkan kata kata, misalnya  

pelat atau cadel. Anak-anak dengan gangguan berbahasa ekspresif gagal 

mengembangkan penggunaan wicara seperti pada  anak seusianya. Anak-anak ini 

memiliki kecerdasan dan pendengaran normal, dan  hubungan emosional yang 

baik serta  ketrampilan artikulasi yang normal. Defisit utamanya adalah  pada 

disfungsi otak yang menyebabkan ketidakmampuan menterjemahkan ide dalam 

kata-kata. Gangguan ini tidak dapat pulih dengan sendirinya, sehingga anak-anak 

ini membutuhkan bantuan aktif untuk memulihkan kondisinya (Sidiarto, 1991). 

6) Masalah struktur orofaring dan saluran pernapasan atas 

    Gangguan pada struktur orofaring dan saluran pernapasan atas  dapat 

mempengaruhi sistim produksi suara seperti laring, faring, hidung, struktur mulut 

dan mekanisme neuromuskuler, yang dapat berpengaruh terhadap pengaturan 
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napas untuk berbicara misalnya anak dengan labio palato schizis (Soetjiningsih, 

1998). 

2.7.1.3 Mutisme Elektif 

Mutisme elektif adalah suatu kondisi dimana anak tidak berbicara karena 

anak tidak mau berbicara. Biasanya anak hanya berbicara saat menginginkan 

bicara dengan temannya atau dengan orangtuanya, tetapi tidak berbicara di 

sekolah, ditempat umum atau orang asing. Gangguan pada anak dengan mutisme 

elektif lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-

laki. Gangguan ini disebabkan karena defisit artikulasi dan bahasa. Dasar 

terjadinya mutisme elektif adalah psikopatologi keluarga , yang mengakibatkan 

gejala-gejala penyesuaian buruk misalnya ketergantungan berlebihan pada orang 

tua. Umumnya anak-anak ini bersikap negatifistik, pemalu, takut dan menarik diri. 

Gangguan ini dapat menetap berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (Sidiarto, 

1991) 

2.7.1.4 Temperamen individu Anak 

Temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan 

kehidupan emosional seseorang. Temperamen merupakan bawaan sejak lahir, 

yang berpengaruh  dalam rentang kehidupan manusia ( Astuti, 2005). 

2.7.2 Faktor Eksternal meliputi :  

1.  Status Ekonomi Keluarga 

     Keadaan sosial ekonomi atau tingkat kemakmuran keluarga mempengaruhi 

berbagai aspek kehidupan anak, kemiskinan berkorelasi dengan faktor gizi, yang 

selanjutnya kemakmuran keluarga merupakan prediktor yang kuat terhadap 
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perkembangan anak dikemudian hari. Temuan lain mengungkapkan ada  

hubungan timbal balik antara rendahnya keadaan sosial ekonomi keluarga, 

pendidikan keluarga, kurang gizi dengan  gangguan perkembangan perilaku anak 

(Satoto, 2003). Status ekonomi keluarga juga dikaitkan dengan seberapa sibuk  

orangtua bekerja dan berkesempatan berbicara dengan anak yang berpengaruh 

terhadap perbendaharaan kosa kata anak-anak belia itu  (Santrock, 2007). 

Sedangkan Robert (1997) membandingkan kemampuan fonologi anak TK dari 

keluarga dengan sosial ekonomi tinggi. Ditemukan bahwa anak-anak dengan 

sosial ekonomi rendah secara bermakna  lebih buruk, misalnya dalam rangkaian 

pengukuran kognisi, linguistik, dan prabacanya. Sedangkan Dyer (2009) 

menemukan hubungan antara prestasi yang buruk dengan sosial ekonomi yang 

rendah dengan menilai prestasi anak-anak pada beberapa tugas fonologi. 

Kesimpulannya anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah mengalami 

kondisi ini karena  orang tua /pengasuh  sangat jarang mengajak berbicara dan 

akibatnya anak-anak miskin perbendaharaan kata dan lebih rendah kemampuan 

komunikasinya, dibanding kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi. 

2. Dwibahasa (Billingual) 

    Menurut Harlock (2005) dengan mempelajari dua bahasa secara serentak, dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan bicara anak terutama dalam kedua bahasa 

tersebut seringkali terjadi  kesalahan-kesalahan bicara yang lebih banyak daripada 

anak yang normal (mempelajari satu bahasa). Hal ini dapat mengakibatkan  anak 

gugup dan secara emosional terganggu. Otak harus bekerja lebih keras untuk 

menafsirkan , sehingga membutuhkan waktu lebih lama bagi anak-anak untuk 
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mulai menggunakan salah satu atau kedua bahasa yang dipelajari. Menurut 

Maramis (2006) terdapat dua macam dwibahasa yaitu:  

a. Dwibahasa sederajat adalah sejak kecil belajar dua bahasa secara terpisah dan 

bersamaan. Hal ini menghasilkan perkembangan  dua perangkat asosiasi arti yang 

berdiri sendiri. 

b Dwibahasa  gabungan adalah pencakokan suatu bahasa lain pada bahasa yang 

sudah dikuasai anak dengan baik. Dalam hal ini kelancaran berbahasa dari bahasa 

yang kedua tidak pernah akan sama dengan bahasa yang pertama. Dalam bahasa 

kedua masih sedikit atau banyak terdapat ciri – ciri  bahasa pertama misalnya: 

dalam logat atau susunan kalimat  

3. Sarana Bermain/ APE 

    Bermain adalah unsur yang penting untuk perkembangan anak baik fisik, 

emosi, mental, intelektual, kreatifas dan sosial. Bagi anak, bermain merupakan 

seluruh aktivitas anak termasuk bekerja, kesenangan, dan merupakan metode 

bagaimana anak  mengenal dunia. Dalam bermain diperlukan alat permainan yang 

dapat mengotimalkan perkembangan anak, disesuaikan dengan usia anak dan 

tingkat perkembangannya serta berguna untuk : 

1) Pengembangan aspek fisik, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang atau 

merangsang pertumbuhan fisik anak. 

2) Pengembangan bahasa, misalnya dengan melatih berbicara, menggunakan 

kalimat yang benar. Contoh alat permainan untuk merangasang perkembangan 

bahasa, misalnya  buku bergambar, buku cerita , radio, tape recorder dan lain-

lain.   
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3) Pengembangan aspek kognitif yaitu dengan pengenalan suara, ukuran, bentuk, 

warna dan lain-lain. 

4) Pengembangan aspek sosial, khususnya dalam hubungannya dengan interaksi 

antara ibu dan anak, keluarga dan masyarakat (Soetjiningsih, 1998 ). 

4. Fasilitas PAUD 

    Menurut Soetjiningsih (1995) stimulasi berpengaruh terhadap perkembangan 

anak. Agar anak dapat berkembang lebih cepat, diperlukan stimulasi secara 

terarah dan teratur serta motivasi belajar yang dibangun sejak dini dengan 

memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar misalnya melalui sekolah. 

Oleh karena itu sesuai dengan  Depdiknas (2006) pendidikan anak usia dini yang 

diselenggarakan dalam bentuk Pos PAUD, kegiatannya harus diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Mengingat sebagian besar kehidupan anak berada dalam 

pengasuhan keluarga, maka orang tua diharapkan mendapatkan model pengasuhan 

yang tepat, sehingga kekurangan waktu yang ada di Pos PAUD dapat dipenuhi di 

rumah, untuk itu fasilitas PAUD perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.  

5. Pengasuhan anak 

    Hakikat mengasuh anak meliputi pemberian kasih sayang dan rasa aman, 

sekaligus menanamkan disipilin dan memberi contoh yang baik dari orang tua ( 

Depkes Jiwa masyarakat, 2001). 

Untuk mendapatkan pengasuhan anak  yang baik maka diperlukan antara lain : 
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a). Pengetahuan Ibu 

     Faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan awal bahasa 

anak adalah keluarga, terutama ibu yang  secara tidak langsung sangat ditentukan 

oleh pengetahuan ibu.  Hal ini sesuai dengan pendapat Gesell dalam William 

(2007) yang mengatakan orang tua memerlukan sejumlah pengetahuan teoritis 

tentang urutan perkembangan anak. Sedangkan menurut IDAI (2007) untuk 

melaksanakan deteksi dini secara baik diperlukan pengetahuan orang tua tentang 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang wajar/normal (tidak 

menyimpang) dahulu, kemudian disusul pengetahuan untuk mengenali 

penyimpangan yang bisa terjadi pada proses tumbuh kembang anak.  

Sedangkan menurut Hurlock (1990) pengetahuan dan informasi yang dimiliki 

orang tua tentang perkembangan anak menyebabkan potensi yang dimiliki anak 

akan berkembang lebih baik.  

Bambang S (2001) menuliskan, bahwa untuk mengetahui perkembangan bicara 

dan bahasa, orang tua penting mempelajari ketrampilan dan pengetahuan 

perkembangan bahasa dan komunikasi sejak masa bayi. Ketrampilan utama 

adalah dalam lingkup pengamatan dan interaksi sosial, karena bayi harus belajar 

menjadi sadar akan obyek dan peristiwa disekitarnya. Oleh karena itu 

pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak harus dimiliki oleh 

orang tua terutama ibu. Dengan pengetahuan yang baik maka semakin besar 

keinginan ibu untuk bertindak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap 

perkembangan anak khususnya perkembangan bahasa. 
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b)  Sikap Ibu 

     Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu stimulus/ obyek, baik yang bersifat intern maupun ekstern sehingga 

manifestasinya tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih 

dahulu dari perilaku tertutup tersebut (Sunaryo, 2004). Dalam penentuan sikap 

yang utuh ini, pengetahuan, berpikir, keyakinan dan emosi memegang peranan 

penting. Sikap memberi penilaian menerima atau menolak terhadap pengetahuan 

yang diperoleh seseorang  sebagai landasan untuk melakukan tindakan. Sikap ibu 

yang positif tentang perkembangan bahasa anak, menghasilkan niat ibu untuk  

melakukan stimulasi terhadap perkembangan bahasa anak.  

c)  Perilaku ibu  

 Menurut Sunaryo (2004) perilaku manusia adalah suatu aktifitas yang timbul 

karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati baik  secara langsung 

maupun  tidak langsung. Hal ini sesuai dengan Janellen Huttenlocher dalam 

Santrock (2007) yang menghubungkan perilaku ibu dengan karakteristik bahasa 

anak, mengobservasi percakapan ibu ketika berinteraksi dengan bayinya. Hasil 

menunjukkan ada  hubungan antara ukuran kosa kata anak dengan “kecerewetan” 

(talk activeness) ibu yang bervariasi hingga sepuluh kali lipat, yang mana bayi-

bayi dari ibu yang cerewet memiliki kosa kata empat kali lebih banyak daripada 

kosa kata anak yang memiliki ibu yang pendiam. Tingkat kecerewetan ibu  secara 

tidak langsung meningkatkan komunikasi dan merupakan stimulasi terhadap 

perkembangan bahasa anak.   

 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Hubungan Antara Pengetahuan ..... Endang Buda Setyowati



 
 

 47 
  

  

6. Perilaku pengasuh PAUD 

    Pengasuhan yang dilakukan oleh ibu sehari-hari dirumah biasanya mempunyai 

lebih banyak kesempatan untuk melakukan interaksi empat mata antara anak 

dengan ibu  (Dyer, 2009). Hal ini salah satunya dapat dipenuhi melalui pendidikan 

anak usia dini (PAUD). PAUD merupakan wahana bermain sambil belajar yang 

penuh dengan keceriaan dan kebebasan sehingga memungkinkan anak untuk 

mengekspresikan dan mengembangkan bakat, minat dan kreaktifitasnya  sekaligus 

mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengembangkan sikap perilaku 

anak dalam suasana yang menyenangkan. Selain itu juga pembentukan dan 

pengembangan kemampuan dasar berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan estetika 

yang dikemas dalam progaram bermain sambil belajar ( Ditjen Dik Luar Sekolah, 

2006). Dibandingkan dengan waktu pengasuhan orang tua, waktu pengasuhan 

petugas/pengasuh PAUD adalah lebih singkat. Namun walaupun singkat, peran 

pengasuh PAUD sebagai model pengasuhan anak tidak dapat diabaikan, karena 

pengasuh PAUD apalagi yang telah mendapat pelatihan akan menguasai metode 

pengasuhan dan pendidikan tentang perkembangan anak, termasuk perkembangan 

bahasa. Hal ini susuai dengan Diknas (2006) bahwa seorang pengasuh yang 

terlatih dengan baik akan dapat memenuhi semua kebutuhan anak, salah satunya 

dengan memberi contoh bermain sambil belajar.  

7. Perilaku  petugas kesehatan 
  
    Petugas kesehatan yang paling dekat dengan kebutuhan kesehatan masyarakat 

adalah petugas kesehatan yang bekerja di Puskesmas. Hal ini dimungkinkan 

karena disamping anggapan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang 
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murah, peraturan pemerintah juga menggiring masyarakat untuk  berobat awal 

pada Puskesmas sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan. Dengan 

demikian, maka petugas kesehatan dituntut untuk lebih peka terhadap masalah-

masalah kesehatan dilingkungan  masyarakat. Kepekaan petugas kesehatan 

tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari perilaku petugas kesehatan itu 

sendiri. Hal ini sesuai dengan Depkes RI (2005) yang menyatakan bahwa  

perilaku  petugas kesehatan sangat menentukan kecepatan dan ketepatan deteksi 

dini  gangguan tumbuh kembang anak.  

2.8. Penilaian perkembangan Bahasa  

Pemeriksaan khusus sebagai penyaring perkembangan bahasa perlu 

dikerjakan. Menurut Leung AKC, Kao CP (1999), terdapat berbagai instrumen 

untuk mengenal gangguan bicara dan bahasa antara lain :  

1. Early Language Milestone Scale (ELM Scale) yang dikembangkan oleh James 

Coplan. Alat ini cukup sensitif dan efektif untuk mengidentifikasi gangguan 

bicara dan mempunyai validitas yang baik bila digunakan sebelum anak berusia 

36 bulan. 

2. Peabody Picture vocabulary Test Revised. 

3.  Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA). 

4. Denver Development Screening Test (DDST). Pada Denver II penilaian pada 

sektor bahasa.  

Sedangkan Depkes RI (1997) telah mengembangkan alat untuk melakukan 

Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) Balita berupa tes skrining yang telah 
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distandarkan untuk menemukan penyimpangan perkembangan anak sedini 

mungkin, salah satunya adalah  Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 

2.8.1 Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 

KPSP adalah suatu daftar pertanyaan singkat yang ditujukan kepada orang 

tua dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan skrining pendahuluan 

perkembangan anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Bagi tiap golongan umur 

terdapat 10 pertanyaan untuk orang tua atau pengasuh. Begitu juga jika hasil 

KPSP  negatif tidak selalu bahwa perkembangan anak tidak normal, tetapi hal ini 

menunjukkan bahwa anak tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan 

demikian KPSP akan membantu orang tua untuk menemukan penyimpangan 

perkembangan anak sedini mungkin, sehingga bilamana ditemukan penyimpangan 

perkembangan akan lebih mudah melakukan penanganan atau  memperkecil   

kelainan yang dapat mengganggu anak dimasa sekolah. 

    Empat parameter perkembangan yang dipakai dalam menilai perkembangan  

anak balita melalui Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang/SDDTK dengan 

menggunakan KPSP yaitu: 

1. Kepribadian atau tingkah laku sosial  (Personal Social) 

    Aspek yang  berhubungan dengan kemampuan mandiri bersosialisasi dan 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

2.  Gerakan motorik halus (Fine motor adaptive)   

     Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, 

melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan 

dilakukan oleh otot-otot  kecil. Gerakan halus ini memerlukan koordinasi yang 
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cermat, misalnya : kemampuan untuk menggambar, memegang suatu benda-

benda dengan hanya menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan. 

3.  Bahasa (Language) 

    Kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah dan 

berbicara spontan. 

4.  Perkembangan motorik kasar (Gross Motor) 

    Aspek yang berhubungan dengan pergerakan yang mungkin dilakukan oleh 

seluruh tubuh, misalnya : gerakan berjalan, berlari. 

Dalam skrining penelitian ini yang diteliti adalah sektor perkembangan bahasa 

(Language). 

2.8.2 Pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita  

  Upaya deteksi dini tumbuh kembang dapat dilaksanakan oleh tenaga 

profesional, kader dan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang mampu dan 

terampil dalam melaksanakan deteksi dini. Kegiatannya dapat dilakukan di pusat-

pusat pelayanan kesehatan, posyandu, sekolah-sekolah dan dilingkungan rumah 

tangga. 

2.8.3  Perkembangan kemampuan bicara dan bahasa anak normal usia 24 -

36 bulan menurut KPSP 

Kemampuan berbicara umur 24-36 bulan menurut KPSP yang digunakan 

sebagai pedomam Pelaksanaan stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh 

Kembang Anak ditingkat Pelayanan Kesehatan Dasar.  
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Tabel 2.2  Kemampuan bicara dan bahasa anak normal usia 24 - 36 bulan  
                  menurut KPSP  

 
Umur Kemampuan 

 
24 bulan 
 
 

 
- Mengucapkan paling sedikit 3 kata yang mempunyai arti selain ” 

papa”dan ” mama” 
-  Menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya (rambut, 

mata, hidung, mulut atau bagian badan yang lain). 
-   Dapat membantu memungut mainannya sendiri  jika diminta. 
 

 
30 bulan 
 

 
- Menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya 

(rambut,mata, hidung, mulut atau bagian badan yang lain). 
- Dapat membantu memungut mainannya sendiri jika diminta 
- Dapat menggunakan 2 (dua) kata pada saat berbicara seperti ”minta 

minum”. ”Terima kasih” dan ”Dadag”  tidak ikut dinilai. 
- Dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar yang diminta, seperti 

kucing, anjing tanpa bantuan (menyebut dengan suara binatang tidak 
ikut dinilai) 

 
 
36 bulan 
 

 
- Dapat menggunakan 2 (dua) kata pada saat berbicara seperti ”minta 

minum”, ”mau tidur, ”Terima kasih” dan ”Dadag” tidak ikut dinilai 
- Dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar yang diminta, seperti 

kucing, anjing tanpa bantuan (menyebut dengan suara binatang tidak 
ikut dinilai). 

- Dapat mengerti perintah sederhana seperti ”Berikan mainan ini pada 
ibu” atau ” letakkan mainan ini di meja ”(Jangan memberi  isyarat 
dengan telunjuk atau mata saat  memberikan perintah). 

 
Sumber : Depkes RI, 2005 
 
2.8.4  Cara Penilaian Menggunakan KPSP 

2.8.4.1  Alat/instrumen yang digunakan dalam KPSP  

1. Formulir KPSP untuk skrining perkembangan bahasa pada anak usia 24-36 

bulan. Alat Bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, gambar-gambar, alat 

permainan (bola, balok, boneka). 

2.  Cara menggunakan KPSP : 

1) Pada waktu pemeriksaan/skrining anak harus ada 
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2) Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan dan tahun anak    

lahir. Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh : 

anak umur 23 bulan 16 hari, dibulatkan menjadi 24 bulan. Bila umur anak 

36 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 36 bulan.  

3)  Setelah menentukan umur anak , pilih KPSP yang sesuai dengan umur  

anak.   

3. Interpretasi hasil KPSP 

    Hitunglah berapa jumlah jawaban “Ya” apabila : 

1) Tidak sesuai bila didapatkan 1 atau lebih jawaban  “Tidak”  pada sektor 

bahasa. 

2) Sesuai bila didapatkan semua jawaban “ Ya” pada sektor bahasa. 

2.8.4.2  Penilaian KPSP pada Sektor Bahasa 

Penilaian KPSP dibedakan dalam 3 kategori sesuai dengan usia anak, yaitu 

usia 24-29 bulan, usia 30-35 bulan dan  usia  36 bulan.  

Tabel 2.3 Perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan menurut KPSP   

1. Anak Umur 24-29 Bulan  
1. Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 
    kata yang mempunyai arti selain “papa” dan 
   “mama”?    
 

Bicara dan 
Bahasa  
 

Ya Tidak

2. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, 
dapatkah anak menunjuk dengan benar paling 
sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, 
hidung, mulut, atau bagian badan yang lain) ?   

 

Bicara dan 
Bahasa  
 
 

Ya Tidak 

3. Dapatkah anak memungut mainannya sendiri atau 
membantu mengangkat piring jika diminta?   

 

Bicara dan 
Bahasa  

Ya Tidak 
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2. Anak Umur 30-35 Bulan  

1. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, 
dapatkah anak menunjuk dengan benar paling 
sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, 
hidung, mulut, atau bagian badan yang lain) ?   

 

Bicara dan 
Bahasa  
 
 

Ya Tidak 

2. Dapatkah  anak  memungut mainannya sendiri 
atau membantu mengangkat piring jika diminta? 

   

Bicara dan 
Bahasa  

Ya Tidak 

3. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat 
berbicara seperti “minta minum”, “mau tidur”?  
“Terimakasih”, dan “Da da” tidak ikut dinilai.  
 

Bicara dan 
Bahasa  
 

Ya Tidak

4. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-
gambar ini tanpa bantuan?  

 
 
 
 
(Menyebut dengan suara binatang tidak ikut 

dinilai).  

Bicara dan 
Bahasa  

Ya Tidak 

 
3. Anak Umur 36 Bulan  
 

1. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat 
berbicara seperti “minta minum”, “mau tidur”?  

    “Terimakasih”, dan “Da da” tidak ikut dinilai.  
 

Bicara dan 
Bahasa  
 

Ya Tidak

2. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-
gambar ini tanpa bantuan?  

 
 
 
   
 
(Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai). 
 

Bicara dan 
Bahasa  
 

Ya Tidak

3. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi 
isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat 
memberikan perintah berikut ini : 

       ”Letakkan kertas ini di lantai ” 
       ”Letakkan kertas ini di kursi” 
       ”Berikan kertas ini kepada ibu” 
 

Bicara dan 
Bahasa  
 
 

Ya Tidak

Sumber : Depkes RI, 2005 
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2.9   Cara-cara umum untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak 

Faktor 4 M yang seringkali dilupakan orang tua dan pengasuh, adalah 4 

hal yang penting dalam perkembangan bicara seseorang meliputi: Menghisap, 

Menelan, Menguyah, dan Meniup. Menghisap adalah respon primitif atau respon 

awal yang harus dimiliki oleh  setiap anak. Dengan banyak menghisap maka anak 

melatih otot-otot di sekitar mulut supaya kuat. Demikian juga dengan menguyah 

dan meniup adalah salah satu latihan alami supaya otot-otot mulut dan rahang 

menjadi lebih kuat. Menelan juga termasuk salah satu ketrampilan dasar bagi anak 

untuk belajar berbicara. Ketidak mampuan anak untuk menelan akan membuat 

anak kesulitan untuk mengendalikan air liurnya. Jadi, 4 M merupakan latihan 

dasar yang sangat penting dan perlu dimiliki oleh anak sebelum anak belajar 

berbicara. Kesiapan dan kematangan  otot-otot artikulasi di sekitar mulut sangat 

penting untuk kesiapan anak berbicara (Iramawaty dalam Bambang T, 2005).  

2.9.1   Menjadi model bahasa yang baik  

Orang tua terutama ibu adalah model bahasa pertama dan paling penting 

bagi anak. Apa yang dikatakan ibu kepada anak dan bagaimana ibu berinteraksi 

dengan anak akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Salah satu cara 

terbaik untuk mendorong pertumbuhan bahasa yang normal adalah dengan 

menyediakan suatu lingkungan dimana seorang anak membutuhkan komunikasi 

tanpa perlu dipaksa untuk melakukannya. 

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa  

Anak, yaitu:  
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1. Doronglah dan tanggapi berbagai usaha yang dilakukan anak untuk 

berkomunikasi. 

2.   Ikuti saat anak memimpin berbicara. 

3.  Berbicaralah mengenai benda-benda yang dapat terlihat maupun  peristiwa 

yang baru terjadi. 

4.   Buatlah kalimat-kalimat yang singkat. 

5.   Sederhanakan kalimat yang dikatakan orang tua. 

            6.   Ulangi dan nyatakan kembali. 

7.   Lebih-lebihkan intonasi dan tekankan pada kata-kata yang penting. 

8.  Gunakan kosa kata yang sederhana dan kongkrit. 

9.   Gunakan kata-kata yang memiliki serapan luas. 

     10.  Berbicaralah sejajar dengan mata anak. 

     11.  Libatkan anak didalam berbagai aktifitas. 

     12.  Bersemangatlah. 

13.  Perlambat dan ambillah waktu jeda. 

14.  Hindari menggunakan cara bicara bayi. 

15.  Jangan mendominasi percakapan. 

16.  Jangan terlalu banyak bertanya dan memerintah. 

17.  Tunjukkan harapan orang tua agar anak dapat berkomunikasi.                      

2.9.2  Berbicara mengarahkan anak   

 Berbicara dengan menggunakan nada menarik perhatian dan kontrol mata 

akan  memperkaya ketrampilan berbahasa anak usia 2-3 tahun. Pada usia ini anak 

balita menjadi lebih mandiri dan mulai meningkat kemampuan ingatan jangka 
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pendeknya, jadi anak akan  mencoba untuk mengucapkan kalimat yang lebih 

panjang, misalnya:  

a. Mintalah anak untuk menceritakan obyek yang ada di mainannya. 

b. Teruskan untuk membicarakan tentang kegiatan-kegiatannya pada hari itu 

untuk meningkatkan kemampuan mengingat anak. 

c. Anak sudah  mulai menyerap berbagai bentuk tata bahasa, sehingga ibu dapat 

melibatkan anak pada saat membaca berbagai macam buku bacaan (Dyer, 

2009).  

2.10   Konsep Pengetahuan, sikap dan perilaku  

2.10.1 Pengertian Pengetahuan (Knowledge) 

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan adalah merupakan hasil dari 

“tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap sesuatu 

obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). 

2.10.1.1 Tingkat pengetahuan 

           Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif menurut Taxonomi 

Bloom  mempunyai 6 tingkatan yakni : 

1. Tahu (Know) 

    Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 
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kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima.  

2. Memahami (Comprehension)  

    Memahami diartikan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang 

obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara 

benar. 

3. Aplikasi (Application)  

    Aplikasi diartikan suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan 

aplikasi atau penggunaan hukum – hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya 

dalam konteks atau yang lain 

4. Analisis (Analisys)  

    Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek 

kedalam komponen-komponen, tetapi didalam suatu struktur organisasi tersebut 

masih ada kaitannya satu sama lain.  

 5. Sintesis (Syntesis)  

     Sintesis menunjuk kepada  suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

6  Evaluasi (Evaluation)  

    Evaluasi ini berkaitan  dengan  kemampuan untuk melakukan jastifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada. 
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 Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat 

kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas. 

2.10.1.2  Kriteria Penilaian Pengetahuan 

Untuk mengukur pengetahuan menggunakan rumus                       

P  =     Q     X 100 % 

            R  

Keterangan : P =  Nilai pencapaian ( % ) 

Q =  Skor dalam menjawab angket 

R =  Skor maksimal jika semua pertanyaan dijawab dengan    

benar 

Jawaban pertanyaan pengetahuan diberi skor 1 untuk jawaban yang benar dan 

jawaban yang salah diberi skor 0. 

Berdasarkan hasil perhitungan kemudian hasilnya diinterprestasikan pada kriteria  

Baik     =  > 60% 

Kurang         =  ≤ 60% 

                             

( Khomsan, 2000 ) 

2.10.2  Konsep Sikap 

2.10.2.1  Pengertian Sikap (Attitude) 

Sikap merupakan  reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau obyek. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan 

untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap belum 

merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi predisposisi tindakan atau 

perilaku, lebih dapat dijelaskan lagi sikap merupakan reaksi terhadap obyek 
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dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek (Notoatmojo, 

1997). Sedangkan Secord dan Backman (1964), mendefinisikan sikap sebagai 

keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan 

predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan 

sekitarnya. Sementara itu Rocheah (1972) mendefinisikan sikap sebagai suatu 

kumpulan (organisasi) keyakinan-keyakinan (belief) yang relatif abadi terhadap 

suatu obyek atau situasi yang mempengaruhi (predisposing) seseorang untuk 

memberikan respons dalam cara-cara yang disukainya.  

    Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap seseorang terhadap 

suatu obyek ditentukan oleh keyakinan, terutama keyakinan yang bersifat 

evaluatif (evaluative believe) dan perasaan seseorang terhadap benda itu. 

Keyakinan dan perasaan itu sendiri tidak begitu saja muncul dalam diri individu. 

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971), sesorang untuk dapat memiliki perasaan 

(afektif) atau keyakinan (belief) terhadap suatu obyek terlebih dahulu harus 

mempunyai pengetahuan tentang obyek itu (knowledge) sehingga sebelum 

seseorang mengetahui suatu obyek, tentu saja orang tersebut tidak akan dapat 

mulai membentuk sikapnya terhadap benda itu. 

Dalam bagian lain Allport dalam Notoatmodjo (2003) menjelaskan bahwa 

sikap mempunyai  tiga komponen pokok, yakni : 

1. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu obyek. 

2. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap statu obyek.  

3. kecenderungan untu bertindak (trend to bahavior). 
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Ketiga Komponen tersebut  secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh 

(total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berpikir, 

keyakinan dan emosi memegang peranan penting. 

2.10.2.2  Tingkatan Sikap  

 Seperti halnya pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan, yakni 

1.  Menerima (Receiving) 

      Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus 

yang diberikan (obyek).  

2.  Merespon (Responding) 

     Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap karena dengan suatu usaha untuk 

menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas pekerjaan itu 

benar atau salah, berarti orang tersebut menerima ide. 

3.  Menghargai (Valuing) 

     Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain 

terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Misalnya seorang 

ibu mengajak ibu yang lain untuk pergi ke posyandu adalah suatu bukti bahwa si 

ibu tersebut mempunyai sikap positif terhadap tumbuh kembang anaknya.  

4.  Bertanggung jawab (Responsible) 

     Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala 

resiko adalah sikap yang paling tinggi misalnya seorang ibu mau berpartisipasi 

dalam bermain bersama anaknya. 
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Pengukuran sikap dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung 

dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu 

obyek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pernyataan – pernyataan 

hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden. 

2.10.2.3 Kriteria Penilaian  Sikap 

Penilaian sikap memakai skala Likert, skala ini digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang gejala atau masalah yang 

ada di masyarakat atau yang dialaminya. Beberapa bentuk jawaban pertanyaan 

atau pernyataan yang masuk dalam kategori skala Likert adalah sebagai berikut :   

Tabel 2.4   Skala Penilaian sikap 

Pernyataan Positif  Nilai Pernyataan Negatif  Nilai 

Sangat setuju 
Setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

SS 
:S 
TS 

STS 
  

4 
3 
2 
1 

Sangat setuju 
Setuju 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

SS 
S 

TS 
STS 

1 
2 
3 
4 

 

Berdasarkan hasil perhitungan kemudian hasilnya diinterprestasikan pada kriteria  

Baik     =  > 60% 

Kurang         =  ≤ 60% 

                             

( Khomsan, 2000 ) 

2.10.3 Konsep Perilaku   

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat 

diamati langsung maupun tidak dapat oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). 

Menurut Skinner yang dikutip Notoatmodjo (2003) perilaku merupakan respons 

atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Sedangkan 
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Gochman (1988) mengartikan bahwa perilaku tidak hanya sebagai sesuatu yang 

dilakukan tetapi juga termasuk yang tidak dilakukan oleh manusia baik secara 

disadari atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia 

adalah aktifitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat 

diamati secara langsung maupun tidak langsung. 

2.10.3.1   Jenis perilaku 

Berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus, perilaku dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

1. Perilaku tertutup (covert behavior) 

      Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup 

(convert). Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang 

yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang 

lain. 

2. Perilaku terbuka (overt bahavior) 

      Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan 

atau praktik (practice) yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang 

lain. 

2.10.3.2 Domain perilaku 

Perilaku manusia sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas. Benyamin Bloom dalam Notoatmodjo (2003) membagi perilaku ke 
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dalam domain (ranah/kawasan), pembagian ini dilakukan untuk kepentingan 

tujuan pendidikan. Ketiga domain perilaku tersebut adalah  :  

1) ranah kognitif (cognitive domain), 2) ranah afektif (affective domain), dan 3) 

ranah psikomotor ( psychomotor domain). 

     Terbentuknya perilaku baru, terutama pada orang dewasa dimulai pada domain 

kognitif, dalam arti subyek tahu terlebih dahulu terhadap stimulus berupa materi 

atau diluarnya. Setelah menimbulkan pengetahuan baru pada subyek tersebut, 

selanjutnya menimbulkan respons batin dalam bentuk sikap si subyek terhadap 

obyek yang diketahuinya itu. Akhirnya rangsangan yakni obyek yang telah 

diketahui dan disadari sepenuhnya tersebut akan menimbulkan respons lebih jauh 

lagi yaitu tindakan (action) terhadap stimulus atau obyek tadi. Namun demikian 

didalam kenyataannya, stimulus yang diterima oleh subyek dapat langsung 

menimbulkan tindakan, artinya seseorang dapat bertindak atau berperilaku baru 

tanpa mengetahui terlebih dahulu makna stimulus yang diterimanya. Dengan kata 

lain bahwa tindakan (action) seseorang tidak harus didasari oleh pengetahuan dan 

sikap. 

2.10.3.3 Proses adopsi perilaku 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan dan untuk 

mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung 

atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas disamping 

faktor dukungan dari pihak lain. 

Menurut Notoatmodjo (2003) dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa 

perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan langgeng daripada perilaku yang 
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tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa 

sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru) di dalam diri orang 

tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu : 

1. Kesadaran (Awareness), dimana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (obyek). 

2. Merasa tertarik (Interest) terhadap stimulus atau obyek tersebut, disini sikap 

sudah mulai terbentuk. 

3. Menimbang-nimbang (Evaluation) terhadap baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap seseorang  sudah lebih baik lagi. 

4. Uji coba (Trial) dimana subyek mulai mencoba melakukan sesuatu dengan 

apa yang dikehendaki oleh stimulus. 

5. Adopsi (Adoption) dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan dan sikapnya terhadap stimulus. 

2. 10.3.4 Faktor utama yang mempengaruhi perilaku   

Menurut Lawrence Green (1980) dikutip Notoatmodjo (2003) perilaku 

dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu : 

1. Faktor presdisposisi (Predisposing factor) 

 Faktor predisposisi ini  terutama yang positif mempermudah terwujudnya 

perilaku  atau faktor yang memberikan motivasi untuk melaksanakan perilaku. 

Faktor predisposisi  mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. 
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2. Faktor pendukung  (Enabling factor)  

    Faktor pemungkin atau pendukung (enabling) perilaku adalah fasilitas, sarana 

atau prasarana yang mendukung atau yang memfasilitasi terjadinya perilaku 

seseorang atau masyarakat.  

3. Faktor pendorong/penguat (Reinforcing factor)   

    Factor yang terakhir yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah factor 

penguat. Faktor pendorong ini datangnya dari luar individu  yang meliputi sikap 

dan ketrampilan tokoh masyarakat (Toma), tokoh agama, sikap dan ketrampilan 

petugas termasuk perilaku  petugas kesehatan. Termasuk disini undang-undang, 

peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah yang terkait 

dengan kesehatan. 

2.10.3.5  Pengukuran   Perilaku 

 Menurut Morgan et al (1986) pengukuran perilaku dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu dengan menggunakan checklist dan pengamatan  langsung 

terhadap perilaku.  

Checklist dilakukan dengan meminta seseorang yang akan dinilai perilakunya 

untuk melingkari pilihan yang sesuai atau menggambarkan perilaku orang 

tersebut, misalnya perilaku yang dilakukan pada saat sekarang atau pada enam 

bulan terakhir. Sedangkan pengamatan langsung dilakukan dengan mengamati 

perilaku yang tampak. Dengan pengamatan ini dapat dipelajari lebih banyak 

perilaku seseorang dibanding dengan pertanyaan karena orang tidak selalu 

mengatakan secara benar  
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2.11 Hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dengan  

perkembangan bahasa anak  

Dari uraian tentang pengetahuan, sikap dan perilaku diatas, maka 

hubungan antara ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut  

Faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan awal bahasa 

anak adalah keluarga, terutama ibu yang  secara tidak langsung sangat ditentukan 

oleh pengetahuan ibu.  Hal ini dapat dipahami mengingat Ibu merupakan seorang 

individu yang secara psikologis dan secara fisik paling awal, paling dekat dan 

paling berpengaruh dalam perkembangan anak. Sedangkan menurut  Gesell dalam 

William (2007)  mengatakan bahwa orang tua memerlukan sejumlah pengetahuan 

teoritis tentang urutan perkembangan anak. Pengetahuan ini akan membantu 

orang tua menjadi sadar dan paham tentang  perkembangan bahasa  anaknya, atau 

apakah ketepatan penggunaan kata anak  sudah sesuai dengan usianya. Dengan 

mengetahui hal ini, maka orang tua akan  segera mencari bantuan kepada orang 

yang dianggap lebih mengerti apabila perkembangan bahasa dan bicara anaknya 

mengalami keterlambatan. Sedangkan menurut Hurlock (1990) pengetahuan dan 

informasi yang dimiliki orang tua tentang perkembangan anak menyebabkan 

potensi yang dimiliki anak akan berkembang lebih baik.  

 Selanjutnya sikap dapat dipandang sebagai suatu tingkatan efek, baik 

bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan obyek-obyek, yang 

semuanya dilandasi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan 

demikian maka obyek-obyek itu dapat menimbulkan berbagai tanggapan dari 

individu, dan dapat menimbulkan perbedaan. Tingkatan sikap seseorang baik 
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positif maupun negatif didalam menanggapi suatu obyek dapat mempunyai 

tingkatan tertentu mengenai efek tersebut, didalam hal ini akan timbul sejauh 

obyek tersebut yang berhubungan dengan perhatian serta kepentingan seseorang 

terhadap masalah atau obyek yang dihadapi. Menurut New Comb dalam 

Notoatmodjo (1998 ) mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu.  

Pendapat tersebut menghubungkan antara sikap dengan pengetahuan. Sikap 

merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya motif, sikap merupakan 

suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu tingkah laku. Jadi apabila 

seseorang tidak mempunyai suatu sikap tertentu terhadap suatu kejadian atau 

masalah yang ada di luar dirinya, maka orang tersebut tidak bergerak motifnya 

untuk melakukan suatu  tindakan / perbuatan. Akan tetapi apabila seseorang 

memiliki sikap tertentu maka segala sesuatunya yang menyangkut masalah atau 

kejadian tersebut akan merupakan motif yang dapat menimbulkan tingkah laku 

/perbuatan tertentu dari seseorang tersebut.  

Hubungan sikap dengan motif juga dikemukakan oleh W.A Gerungan 

dalam Ary, Donald, dkk. (1992) bahwa  attitude dapat diartikan sebagai sikap dan 

kesediaan bereaksi terhadap suatu hal atau obyek. 

Berdasarkan pendapat diatas terlihat adanya hubungan yang erat  antara sikap 

dengan tindakan, atau motif yang mendorong seseorang untuk bertindak sesuai 

dengan sikap yang ada padanya. Dengan demikian   sikap dapat diartikan sebagai 

kelanjutan dari pengaturan motivasi, emosional, persepsi dan proses kognitif. 

Atau dengan kata lain  sikap adalah merupakan keadaaan dalam diri manusia yang 
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berhubungan dengan proses motif, emosi, persepsi dan kognisi dalam 

hubungannya dengan beberapa aspek.  

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adalah 

keadaan dalam diri manusia yang menggerakkannya untuk bertindak (berperilaku) 

dengan perasaan tertentu didalam menanggapi obyek tertentu dan terbentuk atas 

dasar pengetahuan dan atau pengalaman-pengalaman. Dengan demikian sikap 

merupakan tenaga pendorong atau motif seseorang untuk timbulnya suatu 

perbuatan atau tindakan. Munculnya sikap dalam situasi dan nilai bagi seseorang 

bersifat  subyektif dan berdasarkan obyek yang dihadapi sama. Dalam hal ini  

dapat dikatakan betapa pentingnya sikap dalam kehidupan sehari-hari atau dalam 

situasi sosial, dan sikap setiap individu akan mewarnai atau memberikan corak 

tertentu dari invidu itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 
Pengetahuan 

(Stimulus/rangsang) 

Proses stimulus 

Reaksi 
Perilaku (terbuka) 

Sikap (tertutup) 

Gambar 2.1 Hubungan  antara pengetahuan, sikap dan perilaku 

Terkait dengan perkembangan bahasa anak, seperti yang ditulis oleh IDAI 

(2006), bahwa untuk melaksanakan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) 

secara baik diperlukan pengetahuan tentang proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang wajar/normal (tidak menyimpang dahulu) kemudian 

disusul pengetahuan untuk mengenali penyimpangan yang bisa terjadi pada proses 
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tumbuh kembang anak. Sedangkan menurut  Gesell dalam William (2007) 

mengatakan bahwa orang tua memerlukan sejumlah pengetahuan teoritis tentang 

urutan perkembangan dan secara khusus orang tua perlu menyadari bahwa 

perkembangan berfluktuasi antara periode kestabilan dan ketidakstabilan. 

Pengetahuan ini akan membantu orang tua menjadi sadar dan paham. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut  akan membawa ibu untuk berpikir dan 

berusaha supaya anaknya tidak mengalami  penyimpangan tumbuh kembang. 

Dalam komponen ini komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja, sehingga ibu 

berniat akan melakukan stimulasi/rangsangan terhadap perkembangan anak dan 

pada akhirnya ibu melakukan tindakan stimulasi/rangsangan perkembangan anak 

khususnya perkembangan bahasa  agar tidak terjadi keterlambatan bicara dan 

bahasa pada anak. 

2.12  Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 

2.12.1  Pengertian Anak Usia Dini 

Sesuai dengan teori Peaget dalam Desmita (2005) perkembangan kognitif 

pada masa anak usia dini dinamakan tahap praoperasional (praoperational stage), 

yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun.  

Anak usia dini atau masa awal anak-anak ini dibagi menjadi : 

a. Subtahap Prakonseptual (2 – 4 tahun) 

    Subtahap prakonseptual disebut juga dengan pemikiran simbolik (symbolic 

thought), karena karakteristik utama subtahap ini ditandai dengan munculnya 

sistem-sistem lambang atau simbol, seperti bahasa. Pada subtahap ini anak-anak 

mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara 
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mental suatu obyek yang tidak ada (tidak terlihat) dengan sesuatu yang lain. 

Kemunculan pemikiran simbolis ini dianggap sebagai pencapaian kognitif yang 

paling penting. Melalui pemikiran simbolis, anak-anak prasekolah dapat 

mengorganisir dan memproses apa yang diketahui. Anak dapat dengan mudah 

mengingat kembali dan membandingkan obyek-obyek dan pengalaman-

pengalaman yang telah diperolehnya. Simbol-silbol tersebut juga membantu anak-

anak untuk mengkomunikasikan kepada orang lain tentang apa yang diketahui, 

sekalipun dalam situasi yang jauh berbeda dari pengalamannya sendiri. Dengan 

demikian subtahap prakonseptual, kemunculan fungsi simbolis ditunjukkan 

dengan perkembangan bahasa yang cepat, permainan imajinatif dan peningkatan 

dalam peniruan. Percepatan perkembangan bahasa dalam fase prakonseptual 

dianggap sebagai hasil perkembangan simbolisasi. Ketika penggunaan simbol 

bahasa dimulai, maka terjadi peningkatan dalam kemampuan memecahkan 

masalah dan belajar dari kata-kata lain. 

b. Subtahap Intuitif (4 – 7 tahun) 

    Istilah intuitif digunakan untuk menunjukkan subtahap kedua dari pemikiran 

praoperasional yang terjadi pada anak dalam periode 4 sampai 7 tahun. Walaupun 

simbol-simbol anak meningkat kompleks, namun proses penalaran dan 

pemikirannya masih mempunyai ciri-ciri keterbatasan tertentu. Karakteristik lain 

dari pemikiran praoperasional adalah pemusatan perhatian pada satu dimensi dan 

mengesampingkan dimensi yang lain. Menurut Elkind (1976) bahwa kemampuan 

anak kurang dari usia 7 tahun yang terpusat hanya pada satu dimensi persepsi saja. 

Perkembangan kofnitif dari anak-anak praoperasional juga ditunjukkan dengan 
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serangkaian pertanyaan yang diajukan, dan tidak jarang orang dewasa merasa 

kebingungan untuk menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memberi 

petunjuk akan perkembangan mental anak dan mencerminkan rasa keingintahuan 

intelektual, serta menandai munculnya minat anak akan penalaran.  

2.12. 2  Pengertian Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

pada anak sejak usia dini yang dilakukan melalui pemberian berbagai rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan dalam 

kehidupan  tahap  berikutnya (Depdiknas, 2006).  Menurut  Rahman (2002) 

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya yang terencana dan  sistematis yang 

dilakukan oleh pendidik atau pengasuh anak usia 0-8 tahun dengan tujuan agar 

anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak 

usia dini adalah upaya pembinaan anak usia  0-8 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian berbagai rangsangan pendidikan dengan tujuan agar anak mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. 

Peningkatan kualitas anak usia dini dirasakan makin mendesak dan perlu, 

mengingat optimalisasi kualitas manusia harus memiliki dasar-dasar yang kuat 

sejak dari awal kehidupannya. Penelantaran pada saat yang kritis ini akan 

merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Saat  

ini masih banyak anak usia 0-6 tahun yang  belum tersentuh PAUD non formal, 

dengan demikian PAUD hendaknya menjadi perhatian masyarakat dan 
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pemerintah agar  dapat menarik perhatian orang tua sehingga orang tua sadar akan  

pentingnya PAUD  bagi  penyiapan   generasi   mendatang  yang lebih  berkualitas  

(Depdiknas, 2006). 

2.12.3 Jenis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Jenis PAUD menurut Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional  pasal 

28 ayat 2 pendidikan anak usia dini dapat dibedakan menjadi : 

1. Pendidikan formal 

    Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia 

dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikaan 

bagi anak usia 4-6 tahun. Sasaran pendidikan TK adalah anak usia 4-6 tahun, yang 

dibagi menjadi dua kelompok belajar berdasarkan usia yaitu kelompok A untuk 

usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. 

2. Pendidikan nonformal (kelompok belajar, taman pendidikan anak dan yang 

sederajat) 

    Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur 

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, 

pengasuhan anak dan pendidikan anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun. 

3. Pendidikan informal (pendidikan dalam keluarga dan lingkungan) 

   Kelompok bermain merupakan suatu wadah untuk mengembangkan kreatifitas 

anak dalam batas usia tertentu dalam sustu kegiatan yang menyenangkan. 

Kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan 

nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program 

kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun. Sasaran kelompok bermain adalah anak 
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usia 2-4 tahun dan anak usia 4-6 tahun yang tidak dapat dilayani di TK (setelah 

melalui pengkajian dan dapat direkomendasikan  dari pihak yang berwenang). 

4. Satuan PAUD sejenis 

    Satuan PAUD sejenis merupakan program layanan pendidikan yang dipadukan 

dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu. Sedangkan satuan PAUD 

sejenis adalah layanan minimal yang hanya dilakukan 1-2 kali/minggu atau 

layanan PAUD yang dipadukan dengan program layanan lain. Peserta didik pada 

satuan PAUD sejenis adalah anak usia 2-4 tahun, contohnya Pos PAUD yang 

merupakan perpaduan antara PAUD dengan Posyandu. 

5. Taman Bermain 

    Taman Bermain adalah suatu kelompok bermain yang menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan menyenangkan sehingga dapat menampung segala kreatifitas 

dan tingkah laku anak. 

6. Taman Balita 

    Taman balita adalah suatu kelompok yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

menyenangkan dengan batas usia anak dibawah 5 tahun (balita). 

7. Taman pendidikan anak sholeh (TAPAS) 

    Taman pendidikan anak sholeh hanya diperuntukkan kepada anak yang 

beragama Islam. Biasanya dalam taman pendidikan ini anak dibekali dengan 

segala yang berhubungan dengan rutinitas keagamaan (Hariwijaya, 2009). 

2.12.4  Pentingnya  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan Anak Usia Dini memegang peranan yang sangat penting dan 

menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya sebab pendidikan anak 
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usia dini merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. Anak yang 

mendapatkan pembinaan sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan fisik dan mental, yang akan berdampak pada peningkatan prestasi 

belajar, etos kerja dan produktivitas dan pada akhirnya anak akan lebih mampu 

untuk mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. 

    Ditinjau dari perkembangan otak manusia, maka tahap perkembangan otak 

pada anak usia dini menempati posisi yang paling vital, yakni meliputi 80 % 

perkembangan otak . Lebih jelasnya bayi lahir telah mencapai perkembangan otak 

25 % orang dewasa. Untuk mencapai kesempurnaan perkembangan otak manusia 

50 % dicapai hingga usia 4 tahun, 80 % hingga usia 8 tahun dan selebihnya di 

proses hingga anak usia 18 tahun. Oleh sebab itu usia dini disebut sebagai usia 

emas “Golden Age “ karena perkembangannya yang luar biasa (Rahman, 2002).  

Proses PAUD dimulai sejak anak dalam kandungan, masa bayi hingga anak 

berusia kurang dari 8 tahun. 

2.12.5  Fungsi dan Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

2.12.5.1  Fungsi PAUD 

PAUD berfungsi untuk : 

1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengikuti 

pendidikan anak usia dini sesuai dengan potensi yang dimiliki, bahkan secara 

tidak langsung sejak anak masih dalam kandungan. 

2) Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh di 

lingkungan keluarga, masyarakat (kelompok bermain, penitipan anak). 

3) Membantu memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini. 
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4) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

anak usia dini. (Santosa , 2002). 

Dengan demikian PAUD berfungsi untuk memberikan kesempatan pada 

anak untuk mengikuti pembinaan dalam mengembangkan potensi anak secara 

utuh. 

2.12.5.2  Tujuan PAUD 

Tujuan PAUD adalah mengembangkan seluruh potensi anak (the whole 

child) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan 

falsafah suatu bangsa (Suyanto, 2003). Secara umum tujuan program PAUD 

adalah menfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan 

menyeluruh sesuai dengan norma- norma dan nilai kehidupan yang dianut. Secara 

khusus tujuan program PAUD tercantum dalam Undang–Undang pendidikan 

prasekolah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pendidikan anak 

usia dini dikenal dengan istilah pendidikan prasekolah. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah, menyatakan 

bahwa pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga 

sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur sekolah atau 

pendidikan luar sekolah 

2.12.6 Pendidik PAUD  

1. Pendidik  PAUD  dapat  disebut  Kader atau sebutan lain yang sesuai  dengan  

    kebiasaaan setempat. 

2. Jumlah Kader PAUD disesuaikan dengan jumlah dan usia anak yang dilayani 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Hubungan Antara Pengetahuan ..... Endang Buda Setyowati



 
 

 76 
  

  

   dengan rasio pengelompokkan sebagai berikut : 

   Untuk  usia  0-2 tahun  tidak  dibatasi  jumlah  anaknya  karena   tugas   kader  

   hanya  mendampingi orangtua/pengasuh dalam kegiatan pengasuhan bersama. 

a. Untuk usia 2-3 tahun antara 5-8 anak. 

b. Untuk usia 3-4 tahun antara 8-10 anak. 

c. Untuk usia 4-6 tahun antara 10-15 anak. 

3 Masing-masing kelompok dibimbing oleh seorang kader. Apabila terdapat 

anak berkebutuhan khusus, maka perlu seorang kader untuk mendampingi secara 

khusus atau melibatkan orang tua/pengasuhnya sebagai pendampingnya. Anak-

anak berkebutuhan khusus tetap digabungkan dengan anak lainnya yang sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. Cara-cara pendampingannya agar 

memperhatikan petunjuk dari psikolog/psikiater yang menangani anak tersebut. 

2.12.7 Persyaratan Kader Pos PAUD  

a. Latar belakang pendidikan SLTA atau sederajat. 

b. Mendapatkan pelatihan PAUD. 

c. Bersedia bekerja secara sukarela. 

Apabila Kader berpendidikan dibawah SLTA, maka harus mengikuti pelatihan 

tambahan secara berjenjang sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

(Depdiknas,2006) 

2.12.8  Pentingnya Memahami Anak Usia Dini 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, 

sosial, moral dan sebagainya. Masa kanak- kanak juga masa yang paling penting 

untuk sepanjang usia hidupnya. Sebab masa kanak- kanak adalah masa 
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pembentukan fondasi dan dasar kepribadian yang akan menentukan pengalaman 

anak selanjutnya. 

    Beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya memahami karakteristik anak 

usia dini, yaitu : 

1) Anak usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap 

perkembangan manusia, sebab usia tersebut merupakan periode 

diletakkannya struktur yang dibangun untuk sepanjang hidupnya.  

2) Mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan 

keadaan dan kemampuannya.  Pengalaman awal sangat penting, sebab dasar 

awal cenderung bertahan dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak 

sepanjang hidupnya, disamping itu dasar awal akan cepat berkembang 

menjadi kebiasaan Perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan 

yang luar biasa, dibanding dengan sepanjang usianya yang sangat 

membutuhkan stimulasi fisik dan mental (Rahman, 2002) 

Dengan memahami karakteristik anak usia dini adalah diharapkan orang 

dewasa dapat : 

1) Mengetahui hal - hal yang dibutuhkan oleh anak, yang bermanfaat bagi 

perkembangan hidupnya. 

2) Mengetahui tugas - tugas perkembangan anak sehingga memberikan stimulasi 

kepada anak agar dapat melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. 

3) Menaruh harapan dan tuntutan terhadap anak secara realistis. 

4) Mengetahui bagaimana membimbing proses belajar anak pada saat yang tepat   

sesuai dengan kebutuhannya 
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2.12.9  Cara Belajar Anak Usia Dini 

Anak usia dini ( 0-8 tahun ) memiliki kemampuan belajar yang luar biasa, 

khususnya pada masa kanak-kanak awal. Keinginan anak untuk belajar 

menjadikan anak  aktif dan eksploratif. Anak belajar dengan seluruh panca 

inderanya untuk dapat memahami sesuatu, dan dalam waktu singkat anak  akan 

beralih ke hal lain untuk dipelajari. 

Cara belajar anak usia dini mengalami perkembangan seiring dengan 

bertambahnya usia, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Usia 0 – 1 tahun 

    Anak belajar dengan mengandalkan kemampuan pancaindera (pendengaran, 

penglihatan, penciuman, peraba dan perasa). Secara bertahap pancaindera anak 

difungsikan lebih sempurna, sehingga usia satu tahun anak ingin mempelajari apa 

saja yang dilihatnya  dengan menggerakkan seluruh panca inderanya. 

2. Usia 2 – 3 Tahun 

    Anak melaksanakan proses belajar dengan sungguh – sungguh. Anak 

memperhatikan apa saja yang ada dilingkungannya untuk kemudian ditiru. 

3. Usia 4 – 6 Tahun 

    Kemampuan berbahasa anak semakin baik, begitu anak mampu berkomunikasi 

dengan baik maka akan segera diikuti proses belajar   anak dengan cara bertanya. 

4. Usia 7 – 8 Tahun 

    Perkembangan anak dari berbagai aspek sudah semakin baik  Anak 

melaksanakan proses belajar dengan cara yang semakin kompleks, anak 

menggunakan pancainderanya untuk menangkap berbagai informasi dari luar, 
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mulai mampu membaca dan berkomunikasi secara  halus  (Ditjen Pendidikan Luar 

Sekolah, Depdiknas, 2006) 

2.12.10  Prinsip- prinsip PAUD    : 

1. Anak adalah peserta didik aktif. 

2. Menyediakan fasilitas agar anak belajar melalui bermain dan bermain sambil   

    belajar. 

3. Memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi aktif. 

4. Mendorong anak untuk membangun dan mengembangkan idenya sendiri. 

5. Memotivasi anak untuk mengembangkan potensi diri tanpa takut berbuat salah  

    ( Rahman, 2002) 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

3.1  Kerangka Konseptual 
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Keterangan  : 

 : Diteliti 

 :  Tidak diteliti 

Temperamen individu anak 
-

Perkembangan  bahasa 
nak usia 23-36 bulan 

-  Perilaku petugas  
   kesehatan     

Faktor Predisposisi/ 
Predisposing factors 
- Pengetahuan ibu 
- Sikap ibu 
- Perilaku ibu 
 

      
Faktor Pemungkin/Enabling  

factors 
 
- Ekonomi keluarga 
- Sarana bermain (APE) 
- Fasilitas PAUD 

Faktor Pendorong/ 
Reinforcing factors 

 
Faktor Genetik: (”Treits”) 
- Fenotipe 
- Karakteristik Orang tua 
- Ras/suku bangsa 
- Bioritme/maturasi 
- Kelainan genetik 
  

Gangguan perkembangan in-
adequat 

    Dwibahasa (bilingualisme) 

- Perilaku Pengasuh 
  PAUD 

- Seks / jenis kelamin 

  

 
 
 
 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku  ibu dengan 

perkembangan bahasa anak usia 24 -36 bulan. ( Modifikasi Lawrence Green (1980), 
Abraham, M Rudolph (2002) dan Yusuf, S (2004) 
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Berdasarkan teori model tumbuh kembang anak (Modifikasi Lawrence 

Green (1980), Abraham, M Rudolph (2002) dan Yusuf, S (2004), perkembangan 

bahasa anak usia 24-36 bulan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang berpengaruh pada perkembangan bahasa anak 

meliputi  faktor genetik, salah satunya adalah jenis kelamin. Selain faktor genetik, 

faktor internal lain yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak adalah 

gangguan perkembangan bahasa in-adekuat dan temperamen individu anak. 

Sedangkan faktor eksternal / lingkungan meliputi  faktor predisposisi yaitu 

pengetahuan, sikap ibu dan perilaku ibu. faktor pemungkin meliputi ekonomi 

keluarga, sarana bermain (APE) dan fasilitas PAUD  dan faktor pendorong 

meliputi paerilaku  petugas kesehatan dan perilaku pengasuh PAUD. Semua 

faktor predisposisi, pemungkin dan pendorong akan mempengaruhi 

perkembangan bahasa anak   

Disamping itu faktor ekternal lain yang juga mempengaruhi perkembangan 

bahasa anak adalah faktor dwibahasa/ billingual.  

Namun dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa 

anak usia 24-36 bulan, faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

faktor pengetahuan, sikap dan perilaku ibu. Lingkungan yang mempunyai 

pengaruh besar terhadap perkembangan awal bahasa anak adalah keluarga, 

terutama sikap dan perilaku ibu yang dapat ditunjukkan dengan ibu menjadi 

model yang baik bagi anak. Dengan demikian perkembangan bahasa anak dapat 

berkembang secara normal sesuai dengan usianya. Dengan kata lain faktor 
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interaksi akan lebih menentukan keberhasilan seorang anak dalam penguasaan 

berbahasa   

3.2 Hipotesis 

Ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku  ibu dengan   

perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan   di Kelurahan Krembangan Selatan 

Surabaya  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

 

3.1.Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Perilaku Pengasuh 
 

  
  

 

 

Keterangan  : 

 : Diteliti 

 :  Tidak diteliti 

Temperamen individu anak 
-

Perkembangan  bahasa 
nak usia 23-36 bulan 

Perilaku Pengasuh 
PAUD 

- Sikap dan ketrampilan    
petugas kesehatan.     

Faktor Predisposisi/ 
Predisposing factors 

- Pengetahuan ibu 
- Sikap ibu 
- Perilaku ibu 

 

      
Faktor Pemungkin/Enabling  

factors 
 
- Ekonomi keluarga 
- Sarana bermain (APE 
- Fasilitas PAUD 

    Dwibahasa (bilingualisme) 

Gangguan perkembangan in-
adeq8uat 

 
Faktor Genetik: 
- Phenotype 
- Karakteristik Orang tua 
- Ras/suku bangsa 
- Bioritme/maturasi 
- Kelainan genetik 
  
- Seks / jenis kelamin 

Faktor Pendorong/ 
Reinforcing factors 

   
 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku  ibu dengan 

perkembangan bahasa anak usia 24 -36 bulan. ( Modifikasi Lawrence Green 1980, 
Abraham, M Rudolph (2002) dan Yusuf S (2004) 
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Faktor predisposisi/ 
Predisposing factors 

        - Pengetahuan  
      
 
         - Sikap 
 
 
        - Perilaku  

- Ekonomi keluarga 
- Sarana bermain (APE) 
- Fasilitas PAUD 

        - Dwibahasa (billingual) 
        -  

Faktor Pemungkin/ 
Enabling factors 

      
Faktor Pendorong/ 

Reinforcing factors 

-       Sikap & ketrampilan pe- 
       tugas kesehatan    

- Perilaku Petugas Pos     
PAUD 

Perkembangan 
bahasa anak 

usia 
24-36 bulan 

             - Jenis kelamin 

 
Faktor Genetik: 

- Penyakit 

Banyak orang tua khususnya ibu yang beranggapan bahwa ketrampilan 

dalam memberikan stimulasi/intervensi pada anak dengan sendirinya dimiliki jika 

waktunya tiba. Padahal pengetahun dan ketrampilan ini harus dipelajari dan 

dipahami dengan benar oleh setiap orang tua, utamanya ibu. Salah satu fungsi 

stimulasi perkembangan bahasa pada anak adalah intervensi untuk merangsang 

perkembangan bahasa dengan menjadi model yang baik bagi anak. Dalam hal ini 

bentuk pengetahuan , sikap dan perilaku ibu merupakan salah satu faktor penting 

dalam membantu mengoptimalkan perkembangan bahasa anak. Dengan demikian 
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penyesuaian sosial anak akan terwujud dan pada akhirnya mempersiapkan anak 

masuk dalam jenjang sekolah dasar.  

3.1  Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

Temperamen individu anak 
-

Perkembangan  bahasa 
nak usia 23-36 bulan 

Faktor Pendorong/ 
Reinforcing factors 

- Sikap dan  Ketram-  
pilan         petugas 

 
Faktor Predisposisi/ 

Predisposing factors 
- Pengetahuan ibu 
- Sikap ibu

    
 
Perilaku Pengasuh 

PAUD 
 

   Perilaku ibu 
 

    Dwibahasa (bilingualisme) 

Faktor Pendukung/ 
Enabling factors 

 - Fasilitas PAUD 
  -  Sarana bermain (APE) 
  

Faktor Genetik: 
- Phenotype 
- Karakteristik Orang tua 
- Ras/suku bangsa 
- Bioritme/maturasi 
- Kelainan genetik 
  
- Seks / jenis kelamin 

Gangguan perkembangan in-
adequat 
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BAB  4 

METODE  PENELITIAN 

4.1  Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah analitik observasional yang berusaha 

mengungkapkan suatu masalah di tempat tertentu dan fokusnya pada penjelasan 

hubungan antar variabel. 

4.2 Rancang Bangun Penelitian 

Rancang bangun yang digunakan pada penelitian ini  adalah  Cross  Sectional, 

 yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengamatan dan pengukuran 

terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku ibu  serta perkembangan bahasa anak 

usia 24-36 bulan memakai KPSP dilakukan pada saat yang sama dengan 

menggunakan kuesioner dan lembar pengamatan. 

      Secara sederhana, skema disain penelitian Cross sectional sebagai berikut : 

 

  

  

Populasi – Sampel -                              

 

Perkembangan bahasa anak (-) 

Perkembangan bahasa anak ( +) 
Pengetahuan Ibu 

 

Sikap Ibu 

 

Perilaku  Ibu 
 

 

 

Gambar 4.1 skema disain penelitian Cross sectional 
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4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Lokasi penelitian dilakukan di rumah Keluarga dan di  Pos PAUD Kelurahan 

Krembangan Selatan Surabaya dengan pertimbangan : 

1. Pencapaian DDTK  di Puskesmas Krembangan Selatan sebesar 17,38 %  dari 

target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur sebesar 

80%.  

2. Survey pendahuluan yang dilakukan di Pos PAUD Kelurahan Krembangan 

Selatan Surabaya pada tanggal 10 Maret 2010 dari 20 responden didapatkan 

perilaku ibu tidak aktif  70 persen  dan 10 persen perkembangan bahasa anak 

usia 2-3 tahun tidak sesuai dengan umurnya. 

3. Karakteristik masyarakatnya hampir sama ( mayoritas etnis Jawa dan Madura) 

Waktu Penelitian dihitung sejak pembuatan proposal pada bulan Januari 

2010 sampai dengan hasil penelitian diseminarkan pada bulan Agustus 2010. 

Pengumpulan data di lapangan dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan 

Juni 2010. 

4.4 Populasi, Sampel, Besar sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  

4.4.1  Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  ibu dan anak usia 24 – 36 

bulan yang ada di Pos PAUD Kelurahan  Krembangan Selatan Surabaya sebesar 

98 orang.  

Populasi dalam penelitian ini dibatasi dengan ketentuan : 

Kriteria inklusi untuk ibu :  

1. Ibu  yang mengasuh anaknya sendiri. 
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2. Ibu rumah tangga/ tidak bekerja. 

3. Ibu berpendidikan SD sampai dengan SLTA. 

4. Ekonomi keluarga menengah kebawah  (rata-rata pengeluaran tiap bulan  500 

    ribu – 2 juta rupiah). 

Kriteria Inklusi   untuk anak : 

1. Anak normal,  tidak mempunyai penyakit/kelainan, seperti  : Syndrom Down, 

    Cerebral Palsy, Autis dan bisu tuli. 

   2. Anak dalam kondisi sehat waktu penelitian. 

4.4.2  Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah sebagian ibu dan anak usia 24-36 bulan 

yang ada di Pos PAUD Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. 

4.4.3 Besar Sampel 

Cara menentukan besar sampel untuk data proporsi/diskrit menggunakan rumus : 

              N.p.q 
          n =     —————           ( Levy, P.S., and Lemeshow, 1980) 
                        (N-I) D+p.q 
Keterangan :  

          n =  Besar sampel yang dikehendaki 

          p =  0,5 (karena tidak ada angka standar proporsi, maka ditentukan p = 0,5) 

          q =  1 – p = 1-0,5 = 0,5 

         N = Besar Populasi 

                  B²  

          D = ----  

       4  

          B =  Bound of error = 5%   
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Berdasarkan rumus tersebut diperoleh besar sampel yaitu : 

                   98. 0,5. 0,5    
n  =    --------------------------------- 
            (98-1) (0,000625) + 0,5.0,5 
 
    =      78,87 dibulatkan menjadi 79 

Besar sampel yang dikehendaki dalam penelitian adalah 79 orang ibu dan anak 

usia 24-36 bulan. 

4.4.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan probability 

sampling dengan teknik sampel acak sederhana (simple random sampling)  yaitu 

setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

diseleksi sebagai sampel. 

4.5 Kerangka Operasional Penelitian 

Variabel Perancu 
(Confounding) 

    Mengidentifikasi 
 - Perilaku Pengasuh  
   PAUD 
- Jenis Kelamin anak 

  

. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Variabel 
Independen 

Mengidentifikasi 
   Pengetahuan  ibu 

 
 

Sikap  ibu 
 

 
Perilaku  ibu 

Variabel Dependen 
      Mengidentifikasi 
Perkembangan bahasa 
anak usia 24 – 36 bulan 

Menganalisis hubungan 
antara pengetahuan, 
sikap dan perilaku ibu 
dengan perkembangan 
bahasa anak usia 24-36

 

Gambar 4.2 Kerangka Operasional penelitian 
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4.6 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Variabel 

4.6.1 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas (independent) adalah pengetahuan, sikap dan perilaku ibu. 

2. Variabel tergantung (dependent) adalah perkembangan bahasa anak usia 24-36 

      bulan. 

3. Variabel perancu (confounding) adalah veriabel yang diperkirakan 

mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu perilaku pengasuh PAUD 

dan jenis kelamin anak usia 24-36 bulan. 

Tabel 4.1. Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Variabel 

 
Variabel 

 
Definisi Operasional 
 

Alat Ukur  
Kriteria 

Skala 
Pengu-
kuran 

Pengetahuan 
ibu tentang 
perkembang-
an bahasa 
anak usia 
24-36 bulan 
 
 
 

Jawaban benar yang 
diberi-kan ibu merupakan 
hasil tahu tentang konsep 
per-kembangan  bahasa 
anak usia 24-36 bulan 
meliputi : faktor yang 
mempenga-ruhi 
perkembangan bahasa 
anak, penyebab gangguan 
perkembangan bahasa,  
ke-mampuan bahasa anak 
normal, stimulasi perkem-
bangan bahasa anak 

Wawancara 
lang-sung 
de-ngan 
ibu 
menggu- 
nakan 
kuesioner 
 

Kriteria :  
-Baik : Skor > 
60% 
-Kurang baik :  
 Skor  ≤ 60% 
 
Kode 1 = Kurang 
Kode 2 = Baik 

Ordinal 

Sikap ibu 
tentang per-
kembangan 
bahasa anak 
usia 24-36 
bulan  
 
 
 
 

Reaksi atau respons yang 
masih tertutup dari ibu 
atau  pernyataan setuju 
atau tidak setuju dari ibu  
terha-dap 15 pernyataan  
dalam memberikan 
intervensi /rangsangan 
perkembangan bahasa 
anak, penanganan jika 
terjadi keterlambatan 
bicara anak.  
 

Wawancara 
lang-sung 
de-ngan 
ibu 
menggu- 
nakan 
kuesioner 

Kriteria :  
- Baik:Skor > 60% 
- Kurang baik :  
  Skor  ≤ 60% 
 
Kode 1 = Kurang  
Kode 2 = Baik 

Ordinal 
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Perilaku  ibu 
dalam men-
stimulasi per 
kembangan 
anak usia 
24-36 bulan  
 
 
 

Keaktifan  ibu dalam 
melakukan tindakan sti-
mulasi untuk merangsang 
perkembangan anak usia 
24-36 bulan yang terdiri 
dari 10 butir kemampuan 
tentang perkembangan anak 
 
 
 

Observas
i 
langsung 
terhadap 
perilaku 
pengasuh 
PAUD 
dengan 
lembar 
obser 
vasi 

Skoring didapat dari 
hasil observa-si 
dengan nilai :  
1 : Membiarkan 
2 :  Melatih dan   
   mengajari anak 
3 : Memberikan 
      pujian 
Kriteria : 
-Aktif :  Skor >60%  
-Kurang aktif:  
 Skor  ≤ 60% 
Kode 1 = Kurang 
Kode 2 = Aktif 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis 
kelamin 
anak usia 
24-36 bulan 

Ciri fisik dan biologis yang 
membedakan anak laki-laki 
dan perempuan 

Wawanc
ara lang-
sung de-
ngan ibu 
menggu- 
nakan 
kuesioner 

Kode 1: laki-laki 
Kode 2 :Perempuan  

Nomi-
nal 

Perilaku pe-
ngasuh  PA-
UD dalam 
menstimula-
si perkem-
bangan anak 
usia 24-36 
bulan 
 
 
 
 

Keaktifan pengasuh PAUD 
dalam melakukan stimulasi 
untuk merangsang perkem-
bangan anak usia 24-36 
bulan yang terdiri dari 10 
butir kemampuan tentang 
perkembangan anak 
 

Observas
i 
langsung 
terhadap 
perilaku 
ibu  
dengan 
lembar 
observasi 

Skoring didapat dari 
hasil observa-si 
dengan nilai :  
1 :  Melatih dan   
   mengajari anak  
2 :  Melatih dan   
   mengajari anak 
   dengan sabar 
3 : Memberikan 
      pujian 
Kriteria : 
-Aktif :  Skor >60%  
-Kurang aktif:  
 Skor  ≤ 60% 
Kode 1 = Kurang 
Kode 2 = Aktif 

Ordinal 

Perkembang
an bahasa 
anak usia 
24-36 bulan 
 
 
 

Kemampuan anak usia 24-
36 bulan dalam hal bahasa, 
diukur dengan  instrumen 
SDDTK dengan  menggu-
nakan KPSP (Kuesioner 
Pra Skrining Perkem-
bangan) pada sektor bahasa 
anak usia 24-36 bulan. 

Penilaian
perkem-
bangan 
bahasa 
anak 
menggu-
nakan 
KPSP 

Kode  1 = Sesuai, 
jika semua jawaban 
kuesioner “ya” 
Kode 0 = Tidak 
sesuai, jika terdapat 
1(satu) atau lebih 
jawaban kuesioner 
“tidak” 

Nomi-
nal 
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4.7. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

4.7.1 Teknik Pengumpulan data 

         Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner berisi tentang sejumlah 

pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Peneliti melakukan wawancara 

menggunakan kuesioner kepada responden, dalam hal ini untuk pengetahuan dan 

sikap ibu, dan perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan menggunakan KPSP. 

Sebelum proses wawancara ibu dipersilahkan mengisi informed consent atau 

lembar persetujuan penelitian yang telah disediakan.. Untuk pengamatan tentang 

perilaku ibu dan perilaku pengasuh PAUD peneliti dibantu oleh seorang peneliti 

lain yang  telah mengikuti pelatihan DDTK menggunakan lembar pengamatan.  

4.7.2  Prosedur pengumpulan Data 

1. Studi Pendahuluan 

    Studi pendahuluan dimulai dengan pengambilan data awal untuk 

mengidentifikasi data umum responden yang melipurti data siswa PAUD ( jumlah 

siswa, umur dan jenis kelamin), data orang tua ( pendidikan, pendapatan 

keluarga), data pengasuh PAUD ( jumlah Pengasuh, latar  belakang   pendidikan). 

Setelah memperoleh data awal, peneliti melalui Pos PAUD memberitahukan 

kepada orang tua / ibu bahwa akan dilakukan penelitian terhadap anak sekaligus 

orang tua/ibu pada bulan Mei sampai Juni 2010.  

2. Pelaksanaan Penelitian 

   Data diambil langsung oleh peneliti dari sumber pertama (responden) yang 

menjadi subyek penelitian.  
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Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) cara yaitu : 

a. Peneliti   melakukan  wawancara  dan  observasi  menggunakan  kuesioner  dan  

    lembar pengamatan  kepada responden ( Ibu dan anak usia 24-36 bulan) dengan  

    cara mengunjungi ke rumah responden. 

b. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap pengasuh PAUD  pada   waktu  

    hari sekolah PAUD. 

4.8 Pengolahan dan Analisa data 

4.8.1 Pengolahan Data 

`Pengolahan data kuantitatif dilakukan secara manual dan menggunakan 

komputer serta disajikan .dalam bentuk tabel frekwensi dan tabel silang.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah  sebagai  berikut : 

1. Editing yaitu pemeriksaan kebenaran pengisian data oleh responden pada 

kuesioner yang telah diisi. 

2. Coding yaitu pemberian kode pada masing- kelompok atau jenis data   dalam 

kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

3. Scroring yaitu dilakukan pada jawaban responden yang telah diisi pada 

kuesioner dari berbagai variabel penelitian yang tersusun dalam kriteria 

sehingga dapat diskor menjadi kategori yang jelas dan berbeda. 

4.  Entry yaitu data yang telah diberi kode dipindahkan kedalam komputer. 

4.8.2 Analisa Data 

Proses analisa data dimulai dengan penelaahan sejumlah data yang telah 

terkumpul. Data yang ada dianalisa dengan fasilitas komputer. Analisa diskripsif 

digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk 
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tabel - tabel persentase dari jawaban responden untuk setiap pertanyaan bagi 

masing-masing variabel penelitian. Analisa uji statistik digunakan untuk 

menganallisis hubungan antara pengetahun, sikap dan perilaku ibu  dengan 

perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan di Pos PAUD di Kelurahan 

Krembangan Selatan Surabaya. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi ligistik ganda.  

4.9 Etika dalam penelitian 

      Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapat ijin dari  Dinas Kesehatan  

Surabaya, Puskesmas krembangan Selatan , Kecamatan Krembangan dan 

Kelurahan Krembangan Selatan kemudian diteruskan ke 5 (lima) Pos PAUD 

Kelurahan Krembangan Selatan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya peneliti 

melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent)     

    Lembar    persetujuan    berisi   judul     penelitian   dan   tujuan penelitian, agar   

    responden   mengerti   tujuan   dari   penelitian.   Responden   mengisi    lembar  

    persetujuan   tanpa  adanya   unsur   paksaan   dan mengisi lembar persetujuan 

    dengan sukarela. 

2. Tanpa Nama (Anonimity)    

    Peneliti hanya mencantumkan inisial responden demi menjaga kerahasiaan 

    identitas subyek. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

    Setiap informasi yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya dan 

    hanya dipergunakan untuk peningkatan bidang keilmuan ibu dan anak. 
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BAB  5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 

5.1 Gambaran Umum tempat penelitian  

  Kelurahan Krembangan Selatan adalah salah satu Kelurahan yang berada 

di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan merupakan  wilayah kerja 

Puskesmas Krembangan Selatan. Kelurahan Krembangan Selatan mempunyai 

luas wilayah 84,5 Ha dengan batas-batas wilayah yaitu : sebelah utara berbatasan 

dengan Kelurahan Krembangan Utara, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Alon-alon Contong, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan 

Bongkaran dan Nyamplungan  dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan 

Kemayoran.  

Jumlah penduduk Kelurahan Krembangan Selatan pada bulan  Juni    2010 

adalah 16602  jiwa , terdiri dari  usia balita (< 5 tahun) sebanyak 880    jiwa, 

penduduk usia sekolah (6 -18 tahun) sebanyak 2843 jiwa,  penduduk usia 18 -40 

tahun sebanyak 6498 jiwa, penduduk usia 41-59 tahun sebanyak 4413 jiwa dan 

penduduk usia > 60 tahun sebanyak 1968 jiwa (Data Kelurahan Krembangan 

Selatan, 2010)    

Kelurahan Krembangan Selatan mempunyai 5 buah Pos PAUD Terpadu yang 

meliputi : 

1. Pos   PAUD  Terpadu/PPT   Mawar   berada di RW I    dengan  jumlah   murid  

      50 orang  
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2.   Pos PAUD  Terpadu/PPT  Bintang  berada  di RW II   dengan   jumlah   murid   

      35 orang 

2. Pos PAUD Terpadu/PPT Kenanga berada di RW XII  dengan    jumlah  murid 

      36 orang 

3. Pos PAUD Terpadu/PPT Anak Indonesia berada di RW XIV dengan jumlah 

murid  36 orang     

4. Pos PAUD Terpadu/PPT Citra Lestari berada di RW XV dengan jumlah 

murid 30 orang 

Pengasuh PAUD di Kelurahan Krembangan Selatan berjumlah 25 orang dengan 

latar belakang pendidikan SLTA (21 orang = 84%), D1 PGTK (3 orang = 12%) 

dan S1 (1 orang = 4 %). Setiap  Pos PAUD mempunyai pengasuh 5 orang dan 

yang  menjadi kader posyandu sebanyak 20 orang (80%).  Adapun proses belajar 

dilakukan  dua kali dalam seminggu  selama satu setengah jam, mulai pukul  

15.30 – 17.00 WIB. 

5.2 Gambaran Umum Responden 

Pengumpulan data dilakukan mulai  tanggal 3 Mei sampai dengan 19 Juni 

2010 di  Kelurahan  Krembangan  Selatan  dengan  jumlah   responden    sebanyak  

79 orang ibu dan anak balita usia 24-36 bulan serta 25 orang pengasuh PAUD. 

5.2.1 Karakteristik Umum Responden  

Data yang termuat dalam karakteristik umum adalah  pendidikan ibu. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut  
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 Tabel 5.1 Distribusi responden menurut tingkat pendidikan ibu yang mempunyai 
anak  usia 24 - 36  bulan di Pos PAUD  Kelurahan  Krembangan 
Selatan Tahun 2010 

  
No Pendidikan ibu           Total  Persentase (%) 

1 

2 

3 

                      SD 

SMP 

  SLTA 

27 

28 

24 

34,18 

35,44 

30.38 

                                  Jumlah  79         100 

 

Tabel 5.1 menunjukkan  bahwa tingkat  pendidikan  ibu yang mempunyai anak  

usia 24 -36 bulan di Pos PAUD Kelurahan Krembangan Selatan mayoritas 

berpendidikan rendah (SD dan SMP). 

5.3 Pengetahuan ibu yang mempunyai anak  usia 24-36 bulan 

Pengetahuan ibu adalah jawaban benar  yang diberikan ibu merupakan hasil 

tahu tentang konsep perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan. Adapun 

pengetahuan responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah 

ini. 

Tabel 5.2 Distribusi responden menurut pengetahuan ibu yang mempunyai anak 
usia 24 - 36 bulan di Pos PAUD Kelurahan  Krembangan Selatan 
Tahun 2010  

  
No             Pengetahuan Ibu         Total       Persentase  

        (%) 

1 

2 

                Baik 

Kurang Baik 

42 

37 

           53,16 

 46,84 

                             Jumlah              79          100 
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Penyajian data pada tabel 5.2 menunjukkan  bahwa pengetahuan ibu yang baik 

lebih banyak (53,16 persen), dibandingkan  dengan ibu yang berpengetahuan 

kurang baik  (46,84 persen).  

5.4 Sikap ibu yang mempunyai anak  usia 24-36 bulan 
 

Sikap ibu tentang perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan merupakan 

respons yang masih tertutup dari ibu tentang perkembangan bahasa anak. Adapun 

sikap  responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini.  

Tabel 5.3  Distribusi sikap ibu yang mempunyai anak  usia 24 - 36 bulan di Pos 
PAUD Kelurahan Krembangan Selatan Tahun 2010 

 
No                 Sikap Ibu      Total      Persentase 

          (%) 

1 

2 

               Baik 

Kurang  Baik  

          39  

          40 

         49,37 

         50,63 

 

  Jumlah            79        100 

 
Tabel 5.3 menunjukkan  bahwa jumlah ibu yang mempunyai sikap baik (49,37 

persen) dibandingkan dengan jumlah ibu yang bersikap  kurang baik (50,63 

persen) artinya antara ibu yang bersikap baik dan bersikap kurang baik 

berimbang.   

5.5 Perilaku Ibu yang mempunyai anak  usia 24-36 bulan  
 
 Perilaku ibu  adalah keaktifan  ibu dalam melakukan stimulasi untuk 

merangsang perkembangan bahasa anak yang dapat diamati secara langsung. 

Adapun perilaku responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 5.4 

dibawah ini. 
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Tabel 5.4  Distribusi perilaku  ibu yang mempunyai anak  usia 24 - 36 bulan di 
Pos PAUD Kelurahan Krembangan Selatan Tahun 2010 

 
No Perilaku Ibu Total  Persentase (%) 

 
1 
2 

          Aktif 
          Kurang aktif 

             33 
             46 

         41,77 
         58,23 
 

                       Jumlah               79        100 

 

Penyajian data pada tabel 5.4 menunjukkan  bahwa jumlah ibu yang mempunyai 

perilaku kurang aktif (58,23 persen) lebih banyak  dibandingkan dengan jumlah 

ibu yang mempunyai perilaku aktif (41,77 persen).  

5.6  Perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan 
 

Perkembangan bahasa adalah kemampuan anak dalam hal berbahasa dan  

merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh seorang anak 

usia 24-36 bulan agar dapat beinteraksi dengan lingkungannya. Adapun penilaian 

perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan memakai KPSP secara keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel 5.5 dibawah ini. 

 Tabel 5.5 Distribusi perkembangan bahasa pada anak   usia 24 – 36 bulan di Pos  
                 PAUD   Kelurahan  Krembangan Selatan Tahun 2010 
 
No Perkembangan Bahasa       Total Persentase 

        (%) 
1 
2 

           Sesuai 
           Tidak sesuai 

       53 
       26 

       67,09 
       32,91 
 

                        Jumlah        79      100 

 
Tabel 5.5 menunjukkan  bahwa  sebagian besar perkembangan bahasa anak  usia 

24–36 bulan di Pos PAUD Kelurahan Krembangan Selatan sesuai (67,09 persen). 
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5.7 Perilaku Pengasuh PAUD 
 

Perilaku pengasuh PAUD adalah kemampuan pengasuh PAUD dalam 

melakukan stimulasi untuk merangsang perkembangan bahasa anak yang dapat 

diamati secara langsung.  

Perilaku pengasuh PAUD secara keseluruhan (100 persen) aktif dalam 

melakukan stimulasi perkembangan anak.  

Hasil wawancara mendalam dengan 25 orang  pengasuh PAUD tentang 

pengetahuan  KPSP  mayoritas menjawab kurang baik (76 persen), dibandingkan 

dengan yang menjawab baik (24 persen). Hal ini disebabkan mayoritas pengasuh 

PAUD belum pernah mendapatkan pelatihan tentang Deteksi Dini Tumbuh 

Kembang (DDTK) Balita. Sedangkan pengetahuan pengasuh PAUD tentang KMS 

sebagian besar  menjawab baik (80 persen), dibandingkan dengan yang menjawab 

kurang baik (20 persen). Hal ini disebabkan mayoritas pengasuh menjadi kader 

posyandu. 

5.8 Jenis kelamin anak usia 24-36 bulan 

Jenis kelamin adalah ciri fisik yang membedakan anak laki-laki dan 

perempuan. Adapun jenis kelamin anak usia 24-36 bulan secara keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel 5.6 dibawah ini.  

Tabel 5.6 Distribusi    jenis    kelamin   anak  usia  24 – 36 bulan   di  Pos   PAUD   
                Kelurahan  Krembangan Selatan Tahun 2010 
 
No Jenis  Kelamin Total Persentase 

 (%) 
1 
2 

       Laki-laki 
       Perempuan 

35 
44 

44,30 
55,70 

                     Jumlah 79         100 
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Penyajian data pada tabel 5.6 menunjukkan  bahwa jenis kelamin anak  usia  24 – 

36 bulan di Pos PAUD Kelurahan Krembangan Selatan sebagian besar perempuan 

(55,70 persen ) 

5.9 Hubungan  antara  pengetahuan  ibu dengan sikap  ibu yang mempunyai  

      anak usia 24-36 bulan 

Menganalisis hubungan antara pengetahuan ibu dengan sikap ibu yang 

mempunyai  anak usia 24-36 bulan dilakukan dengan tabulasi silang. Hasil adalah 

seperti pada tabel 5.7 berikut ini. 

Tabel  5.7Hubungan  antara pengetahuan ibu dengan sikap ibu yang mempunyai  
anak usia  24 – 36 bulan  di Pos PAUD Kelurahan  Krembangan 
Selatan Tahun 2010 

 
Sikap ibu Pengetahuan ibu 

Kurang baik  (%) Baik  (%) 

Total 

Kurang baik 

Baik 

   33  (89,19%) 

     7  (16,67%) 

       4 (10,81%) 

     35 (83,33%) 

     37  (100%) 

     42  (100%) 

Jumlah    40   (50,63)      39 (49,37)      79   (100 % ) 

Uji statistik  χ ² = 41,390 , p = 0,000   

 
Tabel 5.7 menunjukkan bahwa proporsi ibu yang  berpengetahuan kurang 

mempunyai  sikap yang kurang baik  89,19 persen. Ibu yang mempunyai  

pengetahuan baik  83,33 persen akan bersikap baik juga. Hasil pengujian dengan 

menggunakan uji Chi-square nilai p = 0,000 (p< 0,05) yang artinya ada hubungan 

antara pengetahuan ibu dengan sikap ibu. 

 Dengan analisis Regresi Logistik diperoleh nilai OR = 0,024 yang artinya 

ibu yang mempunyai pengetahuan kurang kemungkinan untuk bersikap baik 

0,024 kali dibanding dengan ibu yang mempunyai pengetahuan baik, atau ibu 
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yang mempunyai pengetahuan baik kemungkinan untuk bersikap baik 41,67 kali 

dibanding dengan ibu yang mempunyai sikap kurang baik. Hasil analisis  dapat 

dilihat pada lampiran 9. 

5.10 Hubungan antara sikap ibu dengan perilaku ibu yang mempunyai  anak 

usia 24-36 bulan  

        Menganalisis hubungan antara sikap  ibu dengan perilaku ibu yang 

mempunyai anak usia 24-36 bulan dilakukan dengan tabulasi silang. Hasil adalah 

seperti pada  tabel 5.8 berikut  ini. 

Tabel 5.8 Hubungan  antara sikap  ibu dengan perilaku ibu yang mempunyai   
anak usia 24 –  36 bulan  di Pos PAUD Kelurahan  Krembangan 
Selatan Tahun 2010 

 
Perilaku ibu Sikap  ibu 

Kurang aktif  (%) Aktif  (%) 

Total 

Kurang baik  

Baik 

      35 (87,50%) 

      11 (28,21%) 

5  (12,50%) 

28 (71,79%) 

40   (100%) 

39   (100%) 

Jumlah        46 (58,23%) 33 (41,77%)  79   (100 % ) 

Uji statistik  χ ² = 28,544,  p = 0,000 

  

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa proporsi ibu yang  bersikap  kurang baik  

mempunyai  perilaku  kurang aktif   87,50  persen dalam menstimulasi 

perkembangan anak. Sedangkan  Ibu yang bersikap  baik 71,79 persen berperilaku 

aktif dalam menstimulasi perkembangan anak.  Hasil pengujian dengan 

menggunakan uji Chi-square nilai p = 0,000 (p< 0,05) yang artinya ada hubungan 

antara sikap ibu dengan perilaku ibu. 

 Dengan analisis Regresi Logistik diperoleh nilai OR = 0,056 yang artinya 

ibu yang mempunyai sikap kurang baik kemungkinan untuk berperilaku  aktif 
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dalam menstimulasi perkembangan anak 0,056 kali dibanding dengan ibu yang 

bersikap  baik, atau ibu yang mempunyai sikap  baik kemungkinan untuk 

berperilaku aktif dalam menstimulasi perkembangan anak  17,86 kali dibanding 

dengan ibu yang mempunyai perilaku  kurang aktif.  Hasil analisis  dapat dilihat 

pada lampiran 9. 

5.11  Hubungan  antara Perilaku ibu dengan perkembangan bahasa anak 

usia 24-36 bulan  

Menganalisis hubungan antara perilaku ibu dengan perkembangan bahasa 

anak usia 24-36 bulan dilakukan dengan tabulasi silang. Hasil adalah seperti pada 

tabel 5.9 berikut ini 

Tabel  5.9   Hubungan  antara perilaku ibu dengan perkembangan bahasa   anak 
usia 24 – 36 bulan  di Pos PAUD Kelurahan  Krembangan Selatan 
Tahun 2010 

 
Perkembangan bahasa anak Perilaku  ibu 

 Tidak sesuai (%) Sesuai  (%) 

      Total 

Kurang aktif 

Aktif 

  25  (54,35 %) 

    1  (3,03 %  ) 

    21 (45,65%) 

    32 (96,97%)   

     46   (100%) 

     33   (100%) 

Jumlah   26   (32,91 % )     53 (67,09%)      79   (100 % ) 

Uji statistik  χ ² = 22,918,  p = 0,000   

 
Tabel 5.9 menunjukkan bahwa proporsi perilaku ibu yang aktif  dalam 

menstimulasi perkembangan anak, 96,97 persen perkembangan bahasa anaknya 

lebih baik daripada yang berperilaku kurang aktif (54,35 persen). Hasil pengujian 

dengan menggunakan uji Chi-square nilai p = 0,000 (p< 0,05) yang artinya ada 

hubungan antara perilaku ibu dengan perkembangan bahasa anak. 
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 Dengan analisis Regresi Logistik diperoleh nilai OR = 0,026 yang artinya 

ibu yang mempunyai perilaku  kurang aktif  kemungkinan perkembangan bahasa  

anak sesuai 0,026  kali dibanding dengan ibu yang mempunyai perilaku  aktif, 

atau ibu yang mempunyai perilaku  aktif  kemungkinan perkembangan bahasa 

anak sesuai  38,47 kali dibanding dengan perkembangan bahasa  anak yang tidak 

sesuai. Hasil analisis   dapat dilihat pada lampiran 9. 

5.12 Faktor   lain   yang   mempengaruhi    perkembangan  bahasa anak usia  

          24-36 bulan  

5.12.1 Perilaku Pengasuh PAUD 

Semua pengasuh PAUD  berperilaku   aktif (100 persen), didapatkan 

perkembangan bahasa anak sesuai  67,09 persen dan  tidak sesuai 32,91 persen.  

5.12.2 Jenis kelamin anak usia 24-36 bulan 

 Menganalisis hubungan antara jenis kelamin anak  dengan perkembangan 

bahasa anak usia 24-36 bulan dilakukan dengan tabulasi silang. Hasil adalah 

seperti pada tabel 5.10 berikut ini. 

Tabel 5.10   Hubungan  antara Jenis kelamin anak  dengan perkembangan bahasa 

anak usia 24 – 36 bulan di Pos PAUD Kelurahan  Krembangan 

Selatan Tahun 2010 

 
Perkembangan bahasa anak  Jenis kelamin   

Tidak sesuai (%) Sesuai  (%) 

Jumlah 

Laki-laki 

Perempuan 

 19  ( 54,29 % ) 

   7  ( 15,91 % ) 

 16 (45,71%) 

 37 (84,09 %)    

35   ( 100 % ) 

44   ( 100 % ) 

Jumlah  26  (32,91% )  53 (67,09  %) 79   (100 % ) 

Uji statistik  χ ² = 13,003,  p = 0,000           
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Tabel 5.10 menunjukkan bahwa proporsi jenis kelamin anak perempuan  dengan  

perkembangan bahasa sesuai 84,09 persen. Sedangkan jenis kelamin anak laki-

laki 54,29 persen perkembangan bahasa anak tidak  sesuai. 

 Hasil pengujian dengan menggunakan uji Chi-square nilai p = 0,000 (p< 0,05) 

yang artinya  ada hubungan antara jenis kelamin anak  dengan perkembangan 

bahasa anak  Hasil analisis dapat dilihat pada lampiran 9. 

5.13 Hubungan antara  perilaku ibu  dan jenis kelamin anak dengan 

perkembangan bahasa anak usia 24 – 36 bulan di Pos PAUD Kelurahan 

Krembangan Selatan Surabaya 

 Untuk mengetahui hubungan antara perilaku ibu  dan jenis kelamin anak  

dengan perkembangan bahasa anak usia 24 – 36 bulan menggunakan uji Regresi 

Logistik Ganda. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 5.11 dibawah ini. 

Tabel 5.11 Hubungan perilaku ibu dan jenis kelamin anak  dengan perkembangan 
anak usia 24-36 bulan di Pos PAUD Kelurahan  Krembangan Selatan 
Tahun 2010 

 
Variabel Wald Sig Exp. (B) Keterangan  

Perilaku ibu 

kurang  

13.393 0,000 0,015 Kelompok pemban- 

ding : perilaku ibu 

baik 

Jenis kelamin 

anak 

Laki-laki 

12.297 0,000 0,086 Kelompok pemban-

ding : jenis kelamin 

anak perempuan  

 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa Ibu yang mempunyai perilaku kurang aktif 

kemungkinan perkembangan bahasa anak sesuai 0,015  kali dibanding dengan ibu 

yang mempunyai perilaku  aktif, atau ibu yang mempunyai perilaku  aktif  
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kemungkinan perkembangan bahasa  anak sesuai  66,67 kali dibanding dengan 

perkembangan bahasa  anak yang tidak sesuai. 

 Jenis kelamin anak laki-laki kemungkinan  mempengaruhi perkembangan bahasa 

anak  0,086 kali lebih kecil daripada anak perempuan. Sedangkan jenis kelamin 

anak perempuan 11,63 kali lebih besar mempengaruhi perkembangan bahasa  

anak dibandingkan jenis kelamin anak laki-laki. Hasil analisis  dapat dilihat pada 

lampiran 9 
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                                                        BAB  6 

                                                  PEMBAHASAN  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap 

dan perilaku ibu dengan perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan. 

Perkembangan bahasa pada usia bawah lima tahun (balita) berlangsung  sangat 

aktif dan pesat. Keterlambatan bahasa pada periode ini dapat menimbulkan 

berbagai masalah dalam proses belajar di usia sekolah  (Parker S, 2005). Anak 

yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa beresiko mengalami kesulitan 

belajar, kesulitan membaca dan menulis dan akan menyebabkan pencapaian 

akademik yang kurang secara menyeluruh, hal ini akan berlanjut sampai usia 

dewasa muda. Selanjutnya pada orang dewasa dengan pencapaian akademik yang 

rendah akibat keterlambatan bicara dan bahasa, dapat  mengalami masalah yang 

berkaitan dengan perilaku dan penyesuaian psikososial (Owens RE, 2001). 

Melihat sedemikian besarnya dampak yang timbul akibat keterlambatan 

bahasa pada anak usia prasekolah, maka sangatlah penting untuk mengoptimalkan 

proses perkembangan bahasa pada periode ini. Deteksi dini keterlambatan dan 

gangguan bicara usia prasekolah adalah tindakan yang terpenting untuk menilai 

tingkat perkembangan bahasa anak, sehingga dapat meminimalkan kesulitan 

dalam proses belajar anak tersebut saat memasuki usia sekolah. 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 (Smith C, 1999). 
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6.1 Karakteristik subyek penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pendidikan terakhir responden 

(ibu) yang mempunyai anak usia 24-36 bulan sebagian besar  adalah pendidikan 

rendah ( SD dan SMP). Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah 

tingkat pendidikan, meskipun pengetahun tidak hanya didapat dari jenjang 

pendidikan formal, tetapi dengan pendidikan yang baik ibu akan  lebih memahami 

dan berkeinginan untuk menggali informasi lebih banyak. Hal ini didukung 

dengan pendapat Soetjiningsih (1998) bahwa faktor –faktor yang mempengaruhi 

tumbuh kembang anak adalah faktor genetik dan lingkungan. Salah satu faktor 

lingkungan adalah faktor keluarga antara lain pendidikan orang tua. Pendidikan 

orang tua yang baik akan menimbulkan pengetahuan yang baik pula khususnya 

orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak serta kebutuhan 

dasar anak. Sedangkan menurut Ljubica Marjanovic, et al (2008) mengatakan 

bahwa pendidikan ibu yang tinggi  mempengaruhi pengetahuan dan pendidikan 

ibu merupakan faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi perkembangan 

bahasa anak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  semakin baik tingkat 

pendidikan ibu, maka diharapkan ibu  mempunyai pengetahuan yang baik pula  

tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi jika terjadi keterlambatan 

bicara anak tidak sesuai dengan umur anak, ibu akan segera mengenalinya. 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Hubungan Antara Pengetahuan ..... Endang Buda Setyowati



 
 
 

106 

6.2 Perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan 

Perkembangan bahasa adalah kemampuan anak dalam hal berbahasa dan  

merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh seorang anak 

usia 24-36 bulan agar dapat beinteraksi dengan lingkungannya 

Perkembangan bahasa anak usia 24–36 bulan dengan menggunakan KPSP (sektor 

bahasa) di Kelurahan Krembangan Selatan  didapatkan bahwa sebagian besar 

sesuai (67,09 persen). 

 Perkembangan bicara secara normal dapat diharapkan berlangsung sama 

seperti proses motorik, adaptasi dan sosialisasi. Seperti tingkah laku yang 

dipelajari, berbicara tergantung pada proses pematangan. Ada suatu periode 

kesiapan berbicara yaitu antara umur 9 bulan sampai 24 bulan, ketika anak 

menguasai kemampuan berbicara sebagai alat komunikasi. Anak mulai belajar 

berbicara umur 6 – 7 bulan. Perkembangan bicara tidak dialami sama cepatnya 

pada setiap anak (Zulkifli.L, 2006). Dengan berkembangnya ketrampilan 

ekspresif anak, kemampuan yang meningkat dalam berbicara dan berbahasa 

menjadi lebih mudah diamati. Periode 2-4 tahun pertama menunjukkan 

peningkatan yang cepat dalam jumlah dan kompleksitas perkembangan berbicara, 

kekayaan perbendaharaan kata dan kontrol neuromotorik. Selama periode ini 

gangguan dalam kelancaran berbicara dapat lebih kelihatan  (Soetjiningsih, 1998). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock (1990) bahwa pada usia 24 bulan, 

perbendaharaan kata anak akan mencapai 50 kata, dan anak dapat mengucapkan 

kalimat terdiri dari 2 kata. Anak sudah menggunakan kata “saya” atau “kamu”, 

biarpun seringkali belum tepat. Pada uia 30 bulan kata “saya” atau “kamu” dapat 
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diucapkan dengan benar. Pada usia 3 tahun anak dapat menguasai 250 kata dan 

dapat membentuk kalimat terdiri dari 3 kata. Pada umur 4 tahun anak dapat 

bertanya mengenai arti suku kata, terutama yang abstrak. Anak dapat bercerita dan 

menggunakan kalimat terdiri dari 4-5 kata.  

Disamping sebagian besar pada penelitian ini ditemukan  perkembangan 

bahasa anak usia 24-36 bulan sesuai, tetapi ternyata terdapat 32,91 persen 

perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan yang tidak sesuai atau terjadi 

keterlambatan bicara.  Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan dari Poli 

Tumbuh Kembang RSUD Dr.Soetomo Surabaya, bahwa kasus keterlambatan 

bicara dari tahun ke tahun cenderung meningkat (12,69% pada tahun 2008, 

19,58% pada tahun 2009) dan pada bulan Januari 2010 (20,33%) atau sebesar 42 

kasus keterlambatan bicara  dari 180 balita yang berkunjung (data Poli Tumbuh 

Kembang RSUD Dr.Soetomo, tidak dipublikasikan),  sedangkan prevalensi 

keterlambatan perkembangan berbahasa di Indonesia belum pernah diteliti secara 

luas. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf (2004) yang mengatakan bahwa 

perkembangan berbahasa dan berbicara merupakan salah satu dimensi yang sangat 

rentan terhadap lingkungan yang kurang baik. Kecepatan dan kemampuan dalam 

sektor perkembangan linguistik sangat sensitif terhadap pola pengasuhan , suasana 

emosi dan pola interaksi antara anak dan pengasuhnya.  

Pada penelitian ini alat yang dipakai untuk menilai perkembangan bahasa  

anak usia 24-36 bulan adalah  KPSP sektor bahasa,  jika hasil KPSP  negatif tidak 

berarti bahwa perkembangan anak tidak normal, tetapi hal ini menunjukkan 

bahwa anak tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut  (Depkes, 1997).  
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Penguasaan bahasa anak akan berkembang menurut hukum alami yaitu mengikuti 

bakat, kodrat dan ritme perkembangan yang alami. Selain faktor genetik  

perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau oleh stimulasi 

ekstern. Oleh karena itu faktor genetik dan faktor lingkungan saling berinteraksi 

yang akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak (Kartono, 2005). 

Dari beberapa faktor yang dapat berpengaruh  atau menyebabkan 

perkembangan bahasa   anak usia 24-36 bulan tidak sesuai /terjadi keterlambatan 

bicara antara lain : 1) Rangsangan/stimulasi yang kurang dilakukan oleh ibu 

sebagai tokoh sentral yang selalu dekat dengan anak. 2) Faktor Fenotipe  yaitu 

dalam hal perkembangan bahasa dapat bersifat familial, dimana perkembangan 

bahasa anak yang lambat dapat diturunkan oleh ayah/ibu yang mempunyai 

keterlambatan bicara juga sewaktu kecil (Soetjiningsih, 1998) 3) Karakteristik 

orang tua yaitu bila orang tua memiliki  IQ yang tinggi , maka anaknya juga 

cenderung memiliki IQ yang tinggi pula , dan demikian pula sebaliknya jika IQ 

orang tua rendah, IQ anaknya juga cenderung rendah. 4) Keterlambatan bicara 

fungsional yang  disebabkan karena keterlambatan maturitas (kematangan) dari 

proses saraf pusat yang dibutuhkan untuk memproduksi kemampuan bicara pada 

anak (Santrock, 2007).  5) Mutisme elektif yaitu  suatu kondisi dimana anak tidak 

berbicara karena anak tidak mau berbicara dan anak hanya berbicara saat 

menginginkan bicara dengan temannya atau dengan orangtuanya, tetapi tidak 

berbicara di sekolah, ditempat umum atau orang asing. 6) Temperamen individu 

anak  sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosionalnya dan  

merupakan bawaan sejak lahir, yang mempunyai pengaruh  dalam rentang 
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kehidupannya (Astuti, 2005). Menurut Kartono (2005)  anak yang berumur 2-4 

tahun ingin melepaskan diri dari pengaruh dan kewibawaan ibunya. Anak mulai 

mengenal AKU atau Egonya , dan sadar akan tenaga dan kemauannya sendiri, 

anak ingin menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu anak mau bertingkah laku 

menurut kemauannya sendiri dan mau berbuat semau sendiri. 

Hal ini terlihat waktu peneliti melakukan penilaian tentang perkembangan bahasa, 

ada anak yang tidak mau menuruti perintah untuk mengucapkan kata-kata. 

Dengan demikian suasana hati sangat mempengaruhi seorang anak dalam 

menerima perintah dari orang lain sekalipun ibunya sendiri. 

  Sedangkan faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan 

bahasa dan bicara anak adalah dwibahasa (Billingual). Menurut Harlock (2005) 

dikatakan bahwa seorang anak dengan mempelajari dua bahasa secara serentak, 

akan  berpengaruh terhadap perkembangan bicara terutama dalam kedua bahasa 

tersebut seringkali terjadi  kesalahan-kesalahan bicara yang lebih banyak daripada 

anak yang normal (mempelajari satu bahasa). Dengan demikian dapat 

mengakibatkan anak bingung,  gugup dan secara emosional terganggu karena otak 

harus bekerja lebih keras untuk menafsirkan , sehingga membutuhkan waktu lebih 

lama bagi anak-anak untuk mulai menggunakan salah satu atau kedua bahasa 

yang dipelajari. Hal ini terlihat dari daerah penelitian (Kelurahan Krembangan 

Selatan), dimana masyarakatnya secara umum mempunyai  karakteristik berasal 

dari  etnis Jawa dan Madura, maka bahasa sehari-hari yang dipergunakan adalah 

dua bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Madura dengan intensitas sama. 

Sedangkan anak-anak usia 2-3 tahun pada waktu mengikuti PAUD para  pengasuh 
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PAUD menggunakan bahasa nasional ( bahasa Indonesia) saat bermain sambil 

belajar, sehingga akan mengganggu perkembangan bahasa. Hal ini nampak pada 

saat ditanyakan nama binatang, sebagaian anak  ada yang menjawab dengan 

istilah  Jawa  (asu) dan yang lain menyebutkan dengan istilah bahasa Indonesia 

(anjing). 

Dari hasil penelitian  menunjukkan perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan 

yang tidak sesuai terdapat  53,85 persen diantaranya  terjadi pada anak usia 24 

bulan. Satoto (2003) mengemukakan bahwa pada anak yang lebih muda memiliki 

perkembangan yang lebih baik, hal ini disebabkan karena anak yang lebih muda 

cenderung mendapatkan perhatian yang lebih tinggi dari ibunya. Pendapat lain 

mengatakan walaupun perkembangan anak merupakan proses yang 

berkesinambungan, periode umur yang berbeda-beda, ciri-ciri perkembangan 

tertentu menjadi lebih menonjol dari pada ciri-ciri yang lain (Santrock, 2007). 

Pada umumnya kemampuan bicara akan membaik setelah anak memasuki usia 2 

tahun. Terdapat penelitian yang melaporkan bahwa anak dengan keterlambatan 

bicara pada usia  ini, saat masuk usia sekolah kemampuan bicaranya akan normal 

seperti anak lainnya (Law J, et al , 1998). 

6.3 Hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dengan      

perkembangan bahasa anak usia 24- 36 bulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan  

antara pengetahuan ibu dengan sikap ibu , sikap ibu dengan perilaku ibu dan 

perilaku ibu dengan perkembangan bahasa anak usia 24 -36 bulan. 
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Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindera manusia yakni : penglihatan,  pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya sikap 

seseorang.  

Sikap (Attitude) merupakan  reaksi atau respon seseorang yang masih 

tertutup terhadap suatu stimulus atau obyek. (Notoatmodjo, 2003). Sedangkan 

menurut Azwar S, (2009) Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap juga belum 

merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi predisposisi tindakan atau 

perilaku, lebih dapat dijelaskan lagi sikap merupakan reaksi terhadap obyek 

dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek 

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adalah keadaan 

dalam diri manusia yang menggerakkannya untuk bertindak (berperilaku) dengan 

perasaan tertentu dalam menanggapi obyek tertentu dan terbentuk atas dasar 

pengetahuan dan atau pengalaman-pengalaman. Dengan demikian sikap 

merupakan tenaga pendorong atau motif seseorang untuk berrbuat atau bertindak.. 

Hal ini menunjukkan  betapa pentingnya sikap dalam kehidupan sehari-hari atau 

dalam situasi sosial, karena  sikap setiap individu akan mewarnai atau 

memberikan corak tertentu bagi  individu itu sendiri. Menurut Allport dalam 

Notoatmodjo (2003) sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni : menerima, 

merespon, menghargai dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan  pendapat 
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Sunaryo (2004) bahwa sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih 

tertutup terhadap suatu stimulus/obyek, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal sehingga manifestasinya tidak dapat dilihat langsung, tetapi harus 

ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku tertutup tersebut.  

Lingkungan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan 

awal bahasa anak adalah keluarga, terutama sikap dan perilaku ibu  yang secara 

tidak langsung sangat dipengaruhi oleh pengetahuannya. Menurut Ljubica, et al 

(2003), pengetahuan ibu sangat berpengaruh pada  perkembangan bahasa anak, 

karena pengetahuan ibu  akan mempengaruhi gaya pengasuhan anak. Sedangkan 

menurut  Gesell dalam William (2007) orang tua memerlukan sejumlah 

pengetahuan teoritis tentang urutan perkembangan dan secara khusus perlu 

menyadari bahwa perkembangan itu  berfluktuasi antara periode kestabilan dan 

ketidakstabilan. Pengetahuan ini akan membantu orang tua untuk menyadari dan 

memahami pola asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut  

akan membawa ibu untuk berpikir dan berusaha agar  anaknya tidak mengalami  

hambatan proses tumbuh kembang. Dalam komponen ini komponen emosi dan 

keyakinan ikut berperan dalam memotivasi  sehingga ibu berniat untuk  

melakukan stimulasi/rangsangan terhadap perkembangan bahasa anak  

Pengetahuan positif ibu  tentang keterlambatan berbicara anak  dapat  dipakai 

sebagai landasan dalam menstimulasi/merangsang berbicara anak. Misal 

pengetahuan ibu tentang pemahaman terhadap  seorang anak yang dikatakan 

terlambat bicara bila  pada usia 2 tahun anak belum bisa  mencapai 50 suku kata 

secara bersamaan (Dyer, 2009), maka ibu  seharusnya segera mengambil langkah-
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langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.  Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk melaksanakan deteksi dini secara baik diperlukan pengetahuan ibu 

tentang proses tumbuh dan kembang anak yang normal (tidak menyimpang) 

terlebih dahulu, selanjutnya  pengetahuan untuk  mengenali penyimpangan yang 

bisa terjadi pada proses tumbuh kembang anak (IDAI, 2007).  

Pengetahuan yang  tercakup  dalam domain kognitif memiliki 6 (enam) tingkatan 

yakni : (1) Tahu, (2) Memahami, (3) Aplikasi, (4) Analisis , (5)  Sintesis, dan (6) 

Evaluasi  yang dapat terjadi pada individu yang  diperoleh dari pengalaman diri 

sendiri, orang lain maupun lingkungan. Pengetahuan .yang telah dilalui yaitu  

melalui 6 (enam) tahapan tersebut, akan memberikan landasan dalam bersikap dan  

setiap langkah yang akan diambil atau dilakukan sebagai bagian dari perilaku. 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat 

diamati langsung maupun tidak dapat oleh pinak luar (Notoatmodjo, 2003). 

Perilaku manusia adalah aktifitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons 

serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku manusia itu 

sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Benyamin 

Bloom dalam Notoatmodjo (2003) membagi perilaku itu ke dalam domain 

(ranah/kawasan). Pembagian ini dilakukan untuk kepentingan tujuan pendidikan 

adalah mengembangkan atau meningkatkan ketiga domain perilaku tersebut, yang 

terdiri : 1) ranah kognitif (cognitive domain), 2) ranah afektif (affective domain), 

dan 3) ranah psikomotor ( psychomotor domain). 

Menurut Azwar (2009), sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan 

bahwa perilaku tersebut akan memberi  hasil yang diinginkan atau tidak.   
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Terbentuknya perilaku baru, terutama pada orang dewasa dimulai pada 

domain kognitif, dalam arti subyek tahu terlebih dahulu terhadap hal-hal yang 

merupakan suatu stimulus. Setelah mendapatkan  pengetahuan baru, maka 

timbullah  respons batin terhadap obyek yang diketahui itu. Selanjutnya  obyek 

yang telah diketahui dan disadari sepenuhnya tersebut akan menimbulkan respons 

baru yakni  tindakan (action) terhadap stimulus atau obyek tadi. Suatu sikap tidak  

otomatis terwujud dalam suatu tindakan dan untuk mewujudkan sikap menjadi 

suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan  faktor dukungan dari pihak lain.  

Menurut Notoatmodjo (2003) berdasarkan  pengalaman dan penelitiannya  

terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih  langgeng daripada 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) dalam 

Notoatmodjo (2003) mengungkapkan bahwa sebelum seseorang mengadopsi 

perilaku baru (berperilaku baru) di dalam dirinya  terjadi proses yang berurutan, 

yaitu : kesadaran arti stimulus (obyek)., merasa tertarik   terhadap stimulus, 

menimbang-nimbang   baik dan tidaknya stimulus  bagi dirinya, uji coba   

terhadap  stimulus. dan mengadopsinya,  sehingga timbul perilaku baru  yang 

sesuai dengan pengetahuan dan sikapnya terhadap stimulus.  

Hubungan antara sikap dengan motif juga dikemukakan oleh Gerungan 

(1992) sebagai berikut : attitude diartikan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi 

terhadap suatu hal atau obyek. Berdasarkan pendapat diatas terlihat bahwa ada  

hubungan erat antara sikap dengan tindakan atau motif yang mendorong 

seseorang untuk bertindak sesuai dengan sikap yang dimilikinya.  
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Hal ini sesuai dengan hasil analisis regresi logistik ganda bahwa ibu yang 

mempunyai pengetahuan baik tentang perkembangan bahasa anak kemungkinan 

besar akan bersikap dan berperilaku baik dalam berbahasa, yang akan menjadi 

contoh bagi anaknya.  

6.4.   Hubungan antara Perilaku Pengasuh PAUD   dengan   Perkembangan  

bahasa anak usia 24 – 36 bulan  

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa semua pengasuh PAUD mempunyai 

perilaku aktif dalam mestimulasi perkembangan anak  sehingga perilaku pengasuh 

tidak ada hubungannya dengan perkembangan bahasa anak. Hal ini disebabkan 

karena intensitas hubungan dan pengasuhan anak yang dilakukan di Pos PAUD 

oleh pengasuh PAUD  terbatas 2 kali 90 menit dalam satu minggu. Selain dari 

hasil wawancara mendalam dengan pengasuh PAUD tentang pengetahuan KPSP, 

ternyata  sebagian besar  belum memahami hal tersebut. Hal ini disebabkan karena  

pengasuh PAUD belum pernah mendapatkan pelatihan tentang DDTK.  

Mengingat Pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita sudah menjadi 

program pemerintah dan memasyarakat, maka perlu mendorong  para pengasuh 

PAUD, kader maupun  orang tua untuk dapat  mengikuti pelatihan DDTK. 

Dengan demikian bila terjadi penyimpangan perkembangan anak dapat 

mendeteksi seawal mungkin. 

Mengingat sebagian besar kehidupan anak berada dalam pengasuhan keluarga, 

maka orang tua diharapkan mendapatkan model pengasuhan yang tepat, sehingga 

kekurangan waktu yang ada di Pos PAUD dapat dipenuhi di rumah. Hal ini juga 

selaras dengan pernyataan  Yuniarto ( 2002) bahwa Peran Pos PAUD akan 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Hubungan Antara Pengetahuan ..... Endang Buda Setyowati



 
 
 

116 

semakin bermakna jika didukung oleh kurkulum plus. Kurikulum plus merupakan 

kegiatan pembelajaran tambahan yang diberikan kepada pengasuh PAUD tetapi  

tidak diatur dalam kurikulum standart berguna untuk meningkatkan kemasan 

produk layanan, yaitu tentang DDTK terhadap perkembangan anak pra sekolah. 

6.5 Hubungan antara perilaku ibu dan jenis kelamin anak dengan 

perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan 

6.5.1 Hubungan antara perilaku ibu dengan perkembangan bahasa anak usia  

         24-36 bulan 

 Kenyataan dari hasil penelitian didapatkan ibu yang berperilaku kurang 

aktif dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak   mempunyai anak dengan 

perkembangan bahasa yang sesuai atau tidak terjadi keterlambatan berbicara 

(45,65%).  Hal ini disebabkan bahwa interaksi/ stimulasi tidak saja dilakukan oleh 

ibu, tetapi anggota keluarga lainnya ikut mengasuh anak, karena selain orang tua, 

nenek dan anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah, ada beberapa anak 

yang mempunyai lebih dari 2 (dua) saudara. Dengan demikian pola interaksi 

seorang anak dengan anggota keluarganya akan lebih banyak, sehingga   hal ini 

akan memberikan konstribusi pembelajaran  berbahasa pada anak. Sesuai dengan 

pendapat Hurlock (1990) yang menyatakan bahwa anak yang berada dalam 

keluarga besar merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh keluarga dan 

anak mengembangkan hubungan dengan anggota keluarga lainnya sama dengan 

orang tuanya. Sejalan dengan pendapat Dyer (2009) yang mengatakan bahwa anak 

akan memiliki model bahasa yang lebih banyak untuk dipilih (sebagai contoh  

kakaknya), dan anak dapat menyerap banyak bahasa dengan cara hanya 
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mendengarkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak berusia 2 

tahun dapat mempelajari berbagai kata benda hanya dengan cara mendengarkan, 

dan anak-anak berusia 2,5 tahun dapat mempelajari kata kerja hanya dengan cara 

mendengarkan. Semakin banyak anggota dalam sebuah keluarga  akan semakin 

banyak pula yang membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak. 

Hasil analisis regresi logistik ganda menunjukkan bahwa perilaku ibu 

mempunyai hubungan yang bermakna  dengan perkembangan bahasa anak. 

Menurut Sunaryo (2004) perilaku manusia adalah suatu aktifitas yang timbul 

karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun  

tidak langsung.  Intervensi dini penting dilakukan ibu untuk merangsang 

perkembangan bahasa anak , sebab pada 3 tahun pertama usia anak adalah periode 

puncak perkembangan dimana otak anak memiliki sinaps 2 kali lebih banyak 

dibanding otak orang dewasa. Ketika otak seorang anak mendapatkan rangsangan, 

sinaps-sinaps ini akan menjadi kuat dan apabila sebuah sinaps dipergunakan 

berulang-ulang pada usia-usia awal, sinaps itu akan menjadi permanen. Apabila 

jarang atau tidak pernah digunakan sama sekali, maka sinaps itu tidak mungkin 

bertahan hidup. Oleh sebab itu secara keseluruhan anak membutuhkan rangsangan 

emosional, kognitif dan bahasa yang konsisten sejak dilahirkan (Dyer, 1999). 

Orang tua terutama ibu perlu memahami tentang perkembangan anak, agar dapat 

memberikan pengalaman yang sesuai dan dibutuhkan bagi perkembangan anak.  

Hal ini sesuai dengan pendapat  Janellen Huttenlocher dalam Santrock (2007) 

yang menghubungkan antara  perilaku ibu dengan karakteristik bahasa anak dan  

mengobservasi percakapan ibu ketika berinteraksi dengan bayinya. Hasilnya  
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menunjukkan ada  hubungan antara ukuran kosa kata anak dengan “kecerewetan” 

(talk activeness) ibu yang bervariasi hingga sepuluh kali lipat, yang mana bayi-

bayi dari ibu-ibu yang cerewet memiliki kosa kata empat kali lebih banyak 

daripada kosa kata anak yang memiliki ibu yang pendiam. Tingkat kecrewetan ibu  

secara tidak langsung meningkatkan komunikasi dan merupakan stimulasi 

terhadap perkembangan bahasa anak.  

    Hal ini ditunjang oleh pendapat Satoto (1993) bahwa ada hubungan 

bermakna antara stimulasi dalam keluarga dan perkembangan anak. Sedangkan 

Fischel, et al (1989) menemukan adanya keterlambatan bahasa ekspresif pada 

anak usia 2 tahun yang disebabkan kurangnya intervensi aktif. Begitu juga 

Landgren, et al  (1998) mendapatkan adanya gangguan bahasa pada suatu 

keluarga yang disebabkan oleh adanya  gangguan belajar pada tahap dini. Dengan 

tindakan intervensi  diharapkan anak tidak mengalami kesulitan ketika memasuki 

tahap pembelajaran.  

6.5.2  Hubungan antara jenis kelamin anak dengan perkembangan bahasa 

anak usia 24-36 bulan 

Hasil Regresi Logistik Ganda menunjukkan  bahwa jenis kelamin anak 

mempunyai hubungan yang bermakna  dengan perkembangan bahasa anak. 

Keterlambatan berbicara sering dialami oleh  anak laki-laki dari pada anak 

perempuan.  Hal ini disebabkan karena pada anak perempuan maturasi dan 

perkembangan hemisfer kiri lebih baik, sedangkan pada anak laki-laki 

perkembangan hemisfer kanan yang lebh baik, yaitu untuk tugas yang abstrak dan 

memerlukan ketrampilan (Soetjiningsih, 1998). Sedangkan menurut Dyer (2009)  
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penelitian menunjukkan bahwa cara orang tua berinteraksi dengan anaknya 

mempengaruhi perkembangan bahasa. Para ibu cenderung menggunakan kalimat 

lebih panjang dan lebih rumit dengan anak perempuannya  dibandingkan  dengan 

anak laik-lakinya.  Para ibu juga cenderung berbicara dengan anak perempuannya 

perihal  konsep-konsep abstrak seperti perasaan dan emosi (Owens, 2001). 

Sedangkan Landgren (1998) mendapatkan resiko terjadinya gangguan bahasa 

pada anak lai-laki dengan defisit perhatian dan persepsi lebih besar dibandingkan  

anak perempuan. Orang tua seharusnya berusaha untuk memaparkan pada anak-

anak laki-laki maupun anak perempuannya  tentang  berbagai keadaan dengan  

gaya berbahasa yang  lebih baik. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi  bahasa adalah sebagai  

alat terpenting dalam berkomunikasi , oleh karena itu seseorang yang sering 

menggunakan bahasa untuk berkomunikasi akan semakin tinggi tingkat 

kompetensi dan tampilannya, dengan kata lain faktor interaksi akan lebih 

menentukan keberhasilan  seseorang dalam penguasaan bahasa.  Pola asuh  yang 

diberikan orang tua khhususnya ibu terhadap anak sebaiknya bersifat kreatif, 

inovatif dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga dapat  tercipta 

interaksi, situasi komunikatif dan memberi konstribusi positip terhadap 

keterampilan berbahasa anak. Dengan kata lain secara alami perolehan bahasa 

anak tidak dibiarkan mengalir begitu saja, tetapi sebaiknya anak mendapat 

stimulus positif sebanyak mungkin. Dengan demikian, diharapkan anak tidak 

akam mengalami kesulitan ketika memasuki tahap pembelajaran bahasa untuk 

kemudian menjadi sosok yang terampil berbahasa. Begitu juga diharapkan peran 
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petugas kesehatan dalam melaksanakan deteksi dini tumbuh kembang anak dapat 

ditingkatkan. Hal ini penting agar jika terjadi penyimpangan  perkembangan anak 

dapat dijaring lebih awal sehingga  penanganannya lebih mudah. 

6.6 Keterbatasan  Penelitian 

6.6.1 Sasaran Penelitian 

 Penelitian  ini berfokus pada perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan 

dengan memakai KPSP sektor bahasa, sehingga bila hasil KPSP negatif, bukan 

berarti ada keterlambatan tetapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Diharapkan dengan KPSP pengasuh PAUD dan ibu dapat melakukan skrining 

/penjaringan awal perkembangan anak, sehingga bila terjadi keterlambatan 

perkembangan anak lebih cepat diketahui.  

6.6.2 Faktor Waktu 

Waktu untuk bertemu dengan responden (Ibu dan anak) menjadi kendala, 

karena waktu yang sudah disepakati untuk bertemu kadang-kadang tidak berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan, misalnya saat berkunjung anak masih tidur atau 

diajak pergi, sehingga durasi waktu skrining menjadi  terbatas.  

6.6.3  Responden (Pengasuh PAUD) 

Terdapat salah satu Pos PAUD yang kondisinya kurang mendukung bagi  

pengasuhan oleh pengasuh PAUD, karena disamping berada dirumah warga, 

ruang yang tersedia  tergolong sempit dan kurang memadai untuk menampung 

sejumlah 25-30 balita, sehingga saat  pengasuhan /pembelajaran  tidak dapat 

maksimal. 
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BAB  7 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

 
7.1. Simpulan  
 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Krembangan 

Selatan Surabaya  sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab V dan kemudian 

dari hasil pembahasan yang diuraikan dalam Bab VI, maka dapat diambil   

simpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan bahasa anak usia 24 – 36 bulan  di Kelurahan Krembangan 

Selatan sebagian besar sesuai dengan usianya, namun sebagian anak (32,91 

persen) menunjukkan adanya keterlambatan perkembangan bahasa. Hal ini 

disebabkan pada penelitian ini alat yang dipakai untuk menilai perkembangan 

anak adalah  KPSP sektor bahasa,  jika hasil KPSP  negatif tidak berarti 

bahwa perkembangan anak tidak normal, tetapi  anak tersebut memerlukan 

pemeriksaan lebih lanjut    

 2. Pengetahuan Ibu yang mempunyai anak usia 24 – 36 bulan di Kelurahan 

Krembangan Selatan lebih banyak baik (53,16 persen) dibandingkan  dengan 

yang berpengetahuan kurang baik  (46,84 persen). namun  pengetahuan baik 

belum tentu  mencerminkan sikap dan perilaku yang baik dalam melakukan 

stimulasi dini terhadap  perkembangan bahasa anak.  

3. Sikap dan perilaku ibu yang mempunyai anak usia 24-36 bulan di Kelurahan 

Krembangan Selatan lebih banyak bersikap dan berperilaku  kurang baik, 
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sehingga berdampak tidak maksimalnya peran ibu sebagai “model” atau   

teladan dalam memberikan  stimulasi bagi perkembangan bahasa anak.  

4. Perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan di Kelurahan Krembangan Selatan 

mempunyai hubungan yang kuat dengan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu. 

Semakin tinggi pendidikan ibu, maka pengaruh pengetahuan, sikap dan 

perilaku ibu terhadap perkembangan bahasa anak usia 24-36 bulan semakin 

baik.  

7.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka  dapat diajukan beberapa saran : 

1. Adanya kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak prasekolah yang 

mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, maka perlu dilakukan 

langkah-langkah kebijakan oleh pemerintah melalui Dinas kesehatan Daerah 

Propinsi Jawa Timur dengan menindak lanjuti hasil evaluasi pencapaian 

Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita yang ada di daerah wilayah kerjanya 

sehingga  angka kejadian  keterlambatan perkembangan bahasa anak 

prasekolah dapat segera diatasi. 

2. Tenaga Kesehatan khususnya Puskesmas Krembangan Selatan lebih 

meningkatkan perannya dalam Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita, 

sehingga apabila terjadi keterlambatan perkembangan anak dapat mengambil 

langkah-langkah pencegahan lebih awal. 

3. Pengasuh PAUD mendapatkan tambahan pelatihan tentang Deteksi Dini 

Tumbuh Kembang Balita sehingga dapat memantau  perkembangan anak yang 

mengalami keterlambatan berbicara 
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4. Para ibu diharapkan meningkatkan perannya sebagai teladan atau model yang 

baik bagi anak, melalui pembelajaran pada saat mendampingi anaknya belajar 

di Pos PAUD 
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Lampiran 1 
 
    

PERMOHONAN  MENJADI RESPONDEN 
 
 
Kepada  Yang terhormat  Ibu-ibu di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya 

Saya mahasiswa Program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya bermaksud 

mengadakan penelitian mengenai “ HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN, 

SIKAP DAN PERILAKU IBU DENGAN PERKEMBANGAN BAHASA 

ANAK USIA 24-36 BULAN “ di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. 

 Penelitian ini saya lakukan sebagai tugas akhir menempuh pendidikan 

Pasca Sarjana Minat Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Airlangga Surabaya. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan ibu-ibu untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini dengan bersedia menjadi responden. Saya akan 

menjamin kerahasiaan hasil penelitian ini dan hasilnya dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

 Demikian atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. 

 

       Surabaya,             2010 

                Hormat saya, 

 

       Endang Buda Setyowati 

         NIM : 090810533M 

 

129 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Hubungan Antara Pengetahuan ..... Endang Buda Setyowati



 

Lampiran 2 

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, ibu dari balita  menyatakan 

bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden pada penelitian yang dilakukan 

oleh Endang Buda Setyowati, mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan 

Masyarakat Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Airlangga Surabaya yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN, 

SIKAP DAN PERILAKU IBU DENGAN PERKEMBANGAN BAHASA ANAK 

USIA 24-36 BULAN“ di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. 

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi responden dengan tidak ada  

unsur paksaan dengan catatan bila sewaktu-waktu saya dirugikan dalam bentuk 

apapun saya berhak membatalkan persetujuan ini. Tanda tangan saya 

menunjukkan bahwa saya telah diberi informasi dan memutuskan untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

 

        Surabaya,.............2010 

         Responden 

 

              (...........................) 
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Lampiran 3 

KUESIONER  PENGETAHUAN IBU TENTANG  

PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 24 – 36 BULAN  

DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN  KECAMATAN 

KREMBANGAN SURABAYA 

Tgl Pengisian  : 

No responden  : 

A. IDENTITAS IBU 

1. Nama    : 

      2. Umur    : 

3. Alamat  :                                     

      4.  Pendidikan terakhir : 

           a. SD 

           b. SMP 

           c. SMA/SMU 

      5   Pengeluaran keluarga / bulan  : 

           a. 500 ribu – 1 juta rupiah 

           b. 1 juta – 3 juta rupiah. 

             

B. PERTANYAAN TENTANG PERKEMBANGAN BAHASA ANAK 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling benar  

1.  Kemahiran dalam berbahasa dan berbicara seorang anak dipengaruhi oleh   

faktor 

a. Faktor bawaan (sifat yang dibawa anak sejak lahir) dan faktor 

lingkungan (dari  luar diri anak)  

b. Faktor dari orang tua  dan faktor dari keluarga yang mempengaruhi 

proses tumbuh  kembang anak. 

c. Faktor bawaan dari anak dan faktor orang tua atau keluarga yang 

mempengaruhi tumbuh kembang anak 

d. Faktor budaya dan adat istiadat dimana anak tinggal yang dapat 

mempengaruhi   tumbuh kembang anak. 
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2. Perkembangan bahasa berkaitan dengan fungsi pendengaran. Kemampuan 

berbahasa sangat terlambat jika bayi tidak mengeluarkan suara  pada usia..... 

             a. 3 bulan                                     c. 9 bulan 

             b. 6 bulan.                                   d. 12 bulan 

3. Komunikasi pasif adalah kesanggupan anak mengerti dan melakukan apa 

yang diperintahkan oleh orang lain, misalnya..... 

   a.  Menyanyi, mengucapkan laimat-kalimat pendek 

   b.  Mendengar suara binatang, lalu anak menirunya   

   c.  Sanggup melakukan bila disuruh mengambil sepatu 

   d.  Berbicara menanyakan apa saja yang dilihatnya  

4. Komunikasi aktif  adalah perkembangan bahasa pada anak, yang meliputi..... 

    a.  Anak dapat berbicara, mengucapkan kalimat, menyanyi. 

    b.  Anak dapat melihat bermacam-macam warna 

    c.  Anak dapat mendengar suara dan bunyi-bunyian 

    d.  Anak dapat  menunjukkan sesuatu dengan benar. 

5. Rangsangan perkembangan bahasa pada anak  sebaiknya diberikan pada..... 

     a.  Pagi hari setelah anak dimandikan 

     b.  Siang hari saat anak bermain dengan teman sebayanya 

     c.  Setiap kali ada kesempatan berinteraksi dengan anak 

     d.  Saat malam hari sebelum anak ditidurkan  

6. Alat permainan yang dapat merangsang perkembangan bahasa anak 

sebaiknya diberikan mulai ..... 

     a. Sejak dini /bayi 

     b. Sejak anak dapat bermain sendiri 

     c. Sejak anak masuk sekolah      

     d. Sejak anak mengenal alat-alat permainan 

7. Manakah dibawah ini, alat permainan yang mempunyai tujuan merangsang 

perkembangan bahasa anak...... 

     a. Bola     c  Pensil     

     b. Manik-manik   d. Buku bergambar 
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8. Pada usia 2 tahun perkembangan bahasa seorang anak seharusnya ..... 

        a. Bisa mengucapkan paling sedikit 1 kata yang mempunyai arti “da-da‘ 

dan   ma-ma’’. 

        b Bisa menyebut dengan benar paling sedikit satu bagian badannya,  

misalnya hidung/rambut, mata dan lain-lain 

        c. Anak mampu mengucapkan satu kata atau lebih dan tahu artinya. 

        d. Anak mampu mengucapkan sepuluh kata atau lebih dan tahu artinya. 

9. Pada usia 3 tahun perkembangan bahasa seorang anak seharusnya ..... 

        a. Bisa mengucapkan paling sedikit 1 kata yang mempunyai arti “da-da‘ 

dan “ma-ma’’. 

        b. Bisa menyebut dengan benar paling sedikit satu bagian badannya, 

misalnya hidung/rambut, mata dan lain-lain 

        c.  Mulai menyebut “ mata, tangan, mulut dan kaki “ 

        d.  Dapat menyebut apa yang digambarnya 

10. Penyebab kelainan berbahasa pada anak, seperti dibawah ini, adalah ..... 

          a. Kurang rangsangan untuk berbicara 

          b. Pendengaran anak terganggu 

          c. Kelainan bawaan sejak lahir pada anak 

          d. Semua jawaban diatas benar 

11. Dicurigai adanya gangguan perkembangan bahasa pada anak usia 24 – 36 

bulan bila diketemukan gejala-gejala seperti ..... 

         a. Tidak memberi reaksi terhadap kata-kata jangan, da-da dan sebagainya 

         b. Tidak memberi reaksi terhadap panggilan namanya sendiri 

         c. Tidak memberi reaksi terhadap perintah (duduk, kemari, bediri, dsb) 

         d  Semua jawaban diatas benar 

12. Tempat rekreasi mana yang tepat digunakan untuk merangsang 

perkembangan bahasa pada anak ? 

        a. Kebun binatang        c. Daerah pegunungan 

        b. Tempat beribadah    d.  Plaza / Mall 
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13. Yang termasuk rangsangan perkembangan anak berupa kata-kata adalah ..... 

        a. Bernyanyi               c. Menggambar  

        b. Melompat    d  Berlari  

14. Kegiatan yang tepat untuk merangsang perkembangan bahasa pada anak usia   

24- 36 bulan adalah .....  

       a. Menyebutkan nama tempat 

       b. Bertanya pada anak terus menerus 

       c. Meminta anak menyebut benda yang diinginkan 

       d. Memberi perhatian bila anak menangis. 

15. Salah satu cara untuk melatih anak berbicara dapat dilakukan  ..... 

      a. Berdiri  diatas satu kaki     c. Meniup lilin sampai padam 

      b. Membuat gerakan menjimpit       d. Naik dan turun tangga.  
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Lampiran 4 

KUESIONER  SIKAP IBU TENTANG  

PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 24 – 36 BULAN  

DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN KECAMATAN 

KREMBANGAN SURABAYA 

Beri tanda (v) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS =  Sangat setuju              TS   =  Tidak Setuju  

S   =  Setuju    STS =  Sangat Tidak Setuju  

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Perkembangan bahasa merupakan kebutuhan asah yang 
perlu diperhatikan oleh setiap orang tua 

     

2 Untuk merangsang anak cepat berbicara, sebaiknya ibu 
banyak berbicara 

     

3 Seandainya terjadi gangguan berbicara pada anak saya, 
maka saya akan membawanya ke Bina Keluarga Balita 
(BKB) 

      

4 Tugas memberikan rangsangan bicara pada anak 
seharusnya dilakukan oleh ibu 

     

5 Perkembangan bicara anak usia 2-3 tahun akan bertambah 
baik jika bermain dengan teman sebaya yang pandai 
berbicara 

     

6 Untuk memberikan rangsangan bicara pada anak, saya 
akan mengamatinya waktu bermain dengan temannya 

    

7 Setiap anak berhak mendapatkan rangsangan 
perkembangan bahasa yang sama 

    

8 Perkembangan bicara anak akan berkembang dengan baik 
sesuai dengan bertambahnya usia anak 

    

9 Saya akan mencari bantuan pada tenaga kesehatan/kader 
kesehatan jika anak saya belum bisa menunjukkan 
anggota tubuhnya pada usia 2 tahun 

    

10 Kebun binatang merupakan tempat yang paling baik untuk 
merangsang perkembangan bahasa anak 

    

11 Alat permainan yang dapat merangsang perkembangan 
bahasa anak  seharusnya diberikan   sejak anak dapat 
bermain sendiri 

    

12 Agar perkembangan bahasa anak dapat berkembang 
dengan baik, maka tanggung jawab diserahkan pada ibu 

    

13 Membacakan cerita/ dongeng pada anak adalah sikap 
yang baik untuk merangsang anak berbicara 

    

14 Gangguan bicara pada anak dapat diatasi jika anak 
diikutkan PAUD 

    

15 Meniup balon merupakan cara untuk melatih anak 
berbicara 
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Lampiran 5 

CARA PENILAIAN MENGGUNAKAN KPSP 

 

1. Cara menggunakan KPSP: 

a. Pada saat pemeriksaan / skrining anak harus dibawa 

b. Tentukan kelompok umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan dan 

tahun anak lahir. Bila umur anak lebih dari 16 hari dibulatkan keatas 

menjadi 1 bulan 

 Contoh : anak usia 23 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 24 bulan 

 Anak usia 35 bulan 12 hari dibulatkan menjadi 35 bulan 

c. Setelah menentukan umur anak, pilih salah satu KPSP yang sesuai dengan 

umur anak dari 3 KPSP yang ada 

 

2. Intepretasi hasil KPSP 

    Hitunglah  berapa banyak jawaban “ Ya “ 

a. Tidak sesuai bila didapatkan 1 atau lebih jawaban “Tidak” pada 

sektor bahasa 

b. Sesuai bila didapatkan semua jawaban  “Ya” pada sektor bahasa 
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Penilaian Kuesioner Pra Skreening Perkembangan  (KPSP) Sektor Bahasa 

Anak Umur 24-29 Bulan 
 
No Responden Ibu : 
 
a. Tanggal          : 
 
b. Nama Anak   : 
 
c. Umur Anak    : 
 
1.Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3  

kata yang mempunyai arti selain “papa” dan 

“mama”?    

 

Bicara dan 

Bahasa  

Ya Tidak

2. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, 

dapatkah anak menunjuk dengan benar paling 

sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, 

hidung, mulut, atau bagian badan yang lain) ?   

Bicara dan 

Bahasa  

 

 

 

Ya Tidak 

3. Dapatkah anak memungut mainannya sendiri atau 

membantu mengangkat piring jika diminta?   

Bicara dan 

Bahasa  

 

Ya Tidak 
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Penilaian Kuesioner Pra Skreening Perkembangan  (KPSP) Sektor Bahasa 

Anak Umur 30-35 Bulan  
 

No Responden Ibu : 
 
a. Tanggal          : 
 
b. Nama Anak   : 
 
c. Umur Anak    : 
 

1. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, 

dapatkah anak menunjuk dengan benar paling 

sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, 

hidung, mulut, atau bagian badan yang lain) ?   

Bicara dan 

Bahasa  

 

 

 

Ya Tidak 

2. Dapatkah  anak  memungut mainannya sendiri atau 

membantu mengangkat piring jika diminta?   

Bicara dan 

Bahasa  

 

Ya Tidak 

3. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat 

berbicara seperti “minta minum”, “mau tidur”?   

“Terimakasih”, dan “Da da” tidak ikut dinilai.  

Bicara dan 

Bahasa  

 

 

Ya Tidak

4. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-

gambar ini tanpa bantuan?  

 

 

 

 

Menyebut dengan suara binatang tidak   dinilai  

Bicara dan 

Bahasa 

 

 

 

 

  

Ya Tidak 
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Penilaian Kuesioner Pra Skreening Perkembangan  (KPSP) Sektor Bahasa 

Anak Umur 36 Bulan  
 

No Responden Ibu : 
 
a. Tanggal          : 
 
b. Nama Anak   : 
 
c. Umur Anak    : 

 
1. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat 

berbicara seperti “minta minum”, “mau tidur”?  

    “Terimakasih”, dan “Da da” tidak ikut dinilai.  

Bicara dan 

Bahasa  

 

 

Ya Tidak

2. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-

gambar ini tanpa bantuan?  

 

 

 

   

(Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai). 

Bicara dan 

Bahasa  

 

 

Ya Tidak

3. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi 

isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat 

memberikan perintah berikut ini : 

       ”Letakkan kertas ini di lantai ” 

       ”Letakkan kertas ini di kursi” 

       ”Berikan kertas ini kepada ibu” 

Bicara dan 

Bahasa  

 

 

Ya Tidak
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Lampiran 6 

PEDOMAN OBSERVASI PERILAKU IBU TENTANG STIMULASI 

PERKEMBANGAN ANAK USIA 24-36 BULAN 

Check lyst ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku ibu 

pada saat anak diminta melakukan kegiatan.  

Keterangan Jawaban : 

1      =   Membiarkan 

2      =   Melatih/mengajari/mengajak  

3      =   Memberikan pujian 

No Responden  : 

Tanggal             :        

   

No Kegiatan anak usia 24-36 bulan 1 2 3 

A 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
B 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Gerakan Kasar 
Anak diminta untuk melompati garis  
Ya : Anak mampu melompat degan dua kaki sekaligus 
Tidak : 
a. Ibu melatih/mengajari anak melompat dengan memberi 

contoh  
b. Ibu melatih/mengajari anak melompati balok setebal 20 cm 

sambil memegangi badan anak dari belakang. 
 
Anak diminta untuk naik dan turun tangga  
YA : Anak mampu turun naik tangga dengan kaki bergantian 

tanpa berpegangan. 
Tidak : 
a. Ibu melatih/mengajari anak naik turun tangga dengan ibu 

berada dibelakang anak. 
b. Ibu melatih/mengajari anak berdiri dengan satu kaki diatas 

bangku kecil (ketinggian 20 cm) 
. 
Gerakan halus 
Anak diminta membuka tutup botol air minum dengan 
memutar tutupnya. 
Ya : Anak mampu membuka botol dengan memutar tutupnya. 
Tidak : 
a. Ibu mengajak anak membuka bungkus permen dengan cara 

memutar ujung-ujung  kertas permen. 
b. Ibu mengajak anak untu membuka tutup botol tersebut 

dengan bantuan tangan ibu diatas tangan anak. 
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2. 
 
 

 
 

 
 
 

C. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

 
Anak diminta untuk menggambar garis dan lingkaran. 
Ya : Anak mampu meniru garis tegak, garis datar dan 
lingkaran.  
Tidak : 
ibu mengajak anak menggambar di kertas dengan alat tulis, 
anak diajak menggambar hujan dengan garis tegak, gambar 
jalan dengan garis datar, gambar bola dengan lingkaran. 
 
 
Bicara  
Anak diminta menyebutkan bagian-bagian tubuh 
Ya : Anak mampu menyebutkan 6 bagian tubuh (mata, 
hidung, mulut, kepala, tangan, telinga dst). 
Tidak : 
a. Ibu menyentuh dan menyebut nama anggota tubuh anak, 

misalnya: hidung, disaat memandikan / memangku anak. 
b. Ibu memenyebutkan bagian-bagian dari boneka, mobil-

mobilan atau alat main yang lain pada saat ibu menemani 
anak bermain. 

 
Memberi pertanyaan kepada anak dengan pertanyaan 
sedehana :” Adik mau apa “ 
Ya : Anak mampu menjawab dengan kalimat yang ter-diri 

dari dua kata 
Tidak : 
a. Ibu melengkapi kata-kata yang dikatakan anak, misalnya 

:”kue”. Ibu melengkapi : “ minta kue” 
b. Ibu melatih/mengajari anak untuk meniru kata-kata yang 

terdapat di nyanyian yang disukai anak, misalnya : “ Dua 
mata saya, hidung ...... 

 
Anak diminta untuk menunjukkan warna sayur-sayuran 
dan buah-buahan. 
Ya : Anak mampu menyebut dua  warna. 
Tidak : 
a. Ibu mengajak anak mengelompokkan benda dengan warna 

yang sama. 
b. Ibu membantu menyebut warna-warna dari buah-buahan/ 

sayur sayuran satu persatu dan anak disuruh menirukan. 
 
Mengajak anak untuk melihat gambar binatang, 
kemudian anak menunjuk salah satu gambar dan 
menanyakan gambar apa ini ? 
Ya : Anak mampu bertanya dengan memakai kata apa, siapa 

dan dimana ? 
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D. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 

Tidak : 
a. Ibu melengkapi kalimat tanya yang diucapkan anak, 

misalnya :”Apa?”Ibu menambah: “ ini apa” 
b. Ibu membuat kalimat bertanya sederhana. (Misalnya : ini 

siapa ?, itu siapa ?, apa itu ?), agar anak dapat belajar 
bertanya. 

 
Bersosialisasi (berinteraksi dengan orang lain) 
Mengajak anak untuk membantu pekerjaan orang tua , 
misalnya: menyapu, mengelap meja  
Ya : Anak mampu meniru kegiatan orang dewasa  
Tidak : 
Ibu mengajak anak pura-pura membantu kegiatan orang 
dewasa, misalnya menyapu, mengepel lantai, member-sihkan 
meja dan lain-lain. 
 
Anak diminta untuk bermain/bergabung dengan teman-
temannya. 
Ya : Anak mampu bermain bersama dengan temannya. 
Tidak : 
a. Ibu menemani anak untuk bermain. 
b. Ibu mengajak anak untuk bergabung dengan teman-nya 

yang sedang bermain, misalnya ibu mengatakan : “ ayo, 
main bersama-sama “ 

  
Sumber : Yayasan Surya Kanti (2006) 
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Lampiran 7 

PEDOMAN OBSERVASI PERILAKU PENGASUH POS PAUD TENTANG 

STIMULASI PERKEMBANGAN ANAK USIA 24-36 BULAN 

Check lyst ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku 

pengasuh pos PAUD pada saat anak diminta melakukan kegiatan.  

Keterangan Jawaban : 

1      =   Melatih dan mengajari anak  

2      =   Melatih/mengajari  anak dengan sabar 

3      =   Memberikan pujian  

No Responden  : 

Tanggal             :             

 

No Kegiatan anak usia 24-36 bulan 1 2 3 

A 
1 

 

 

 

 

2 

Gerakan Kasar 
Anak diminta untuk melompati garis  
Ya : Anak mampu melompat degan dua kaki sekaligus 
Tidak : 
a. Pengasuh  melatih/mengajari anak melompat dengan 

memberi contoh. 
b. Pengasuh  melatih/mengajari anak melompati balok setebal 

20 cm sambil memegangi badan anak dari belakang. 
 
Anak diminta untuk naik dan turun tangga  
YA : Anak mampu turun naik tangga dengan kaki bergantian 

tanpa berpegangan. 
Tidak : 
a. Pengasuh  melatih/mengajari anak naik turun tangga dengan 

pengasuh berada dibelakang anak / memberi contoh. 
b. Pengasuh  melatih/mengajari anak berdiri dengan satu kaki 

diatas bangku kecil (ketinggian 20 cm)  

   

B 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Gerakan halus 
Anak diminta membuka tutup botol air minum dengan 
memutar tutupnya. 
Ya : Anak mampu membuka botol dengan memutar tutupnya. 
Tidak : 
a. Pengasuh  mengajak anak membuka bungkus permen 

dengan cara memutar ujung-ujung  kertas permen. 
b. Pengasuh  mengajak anak untuk membuka tutup botol 

tersebut dengan bantuan tangan ibu diatas tangan anak. 
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2. 
 

Anak diminta untuk menggambar garis dan lingkaran. 
Ya : Anak mampu meniru garis tegak, garis datar dan 
lingkaran.  
Tidak : 
Pengasuh  mengajak anak menggambar di kertas dengan alat 
tulis, anak diajak menggambar hujan dengan garis tegak, 
gambar jalan dengan garis datar, gambar bola dengan 
lingkaran. 

C. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Bicara  
Anak diminta menyebutkan bagian-bagian tubuh 
Ya : Anak mampu menyebutkan 6 bagian tubuh (mata, 
hidung, mulut, kepala, tangan, telinga dst). 
Tidak : 
a. Pengasuh  menyentuh dan menyebut nama anggota tubuh 

anak, misalnya: hidung, mata  sambil bernyanyi. 
b. Pengasuh  memenyebutkan bagian-bagian dari boneka, 

mobil-mobilan atau alat main yang lain pada saat ibu 
menemani anak bermain. 

 
Memberi pertanyaan kepada anak dengan pertanyaan 
sedehana :” Adik mau apa “ 
Ya : Anak mampu menjawab dengan kalimat yang terdiri dari 

dua kata 
Tidak : 
a. Pengasuh  melengkapi kata-kata yang dikatakan anak, 

misalnya :”mobil”. Pengasuh  melengkapi: minta mobil-
mobilan. 

b. Pengasuh  melatih/mengajari anak untuk meniru kata-kata 
yang terdapat di nyanyian yang disukai anak, misalnya : “ 
Dua mata saya, hidung ...... 

 
Anak diminta untuk menunjukkan warna sayur-sayuran 
dan buah-buahan. 
Ya : Anak mampu menyebut minimal  dua  warna. 
Tidak : 
a. Pengasuh  mengajak anak mengelompokkan benda dengan 

warna yang sama. 
b. Pengasuh   membantu menyebut warna-warna dari buah-

buahan/ sayur sayuran satu persatu dan anak disuruh 
menirukan. 

 
Mengajak anak untuk melihat gambar binatang, 
kemudian anak menunjuk salah satu gambar dan 
menanyakan gambar apa ini ? 
Ya : Anak mampu bertanya dengan memakai kata apa, siapa 

dan dimana ? 
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Tidak : 
a. Pengasuh  melengkapi kalimat tanya yang diucapkan anak, 

misalnya :”Apa?”Ibu menambah: “ ini apa” 
b. Pengasuh  membuat kalimat bertanya sederhana. (Misalnya 

: ini siapa ?, itu siapa ?, apa itu ?), agar anak dapat belajar 
bertanya. 

 
D. 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

Bersosialisasi (berinteraksi dengan orang lain) 
 
Mengajak anak untuk membantu membereskan 
pekerjaan orang dewasa. 
misalnya: membereskan alat permainan 
Ya : Anak mampu meniru kegiatan orang dewasa  
Tidak : 
Pengasuh  mengajak anak membantu kegiatan orang dewasa, 
misalnya memberekan alat permainan. 
 
Anak diminta untuk bermain/bergabung dengan teman-
temannya. 
Ya : Anak mampu bermain bersama dengan temannya. 
Tidak : 
a. Pengasuh menemani anak untuk bermain. 
b. Pengasuh  mengajak anak untuk bergabung dengan teman-

nya yang sedang bermain, misalnya ibu mengatakan : “ ayo, 
main bersama-sama “ 

 

   

Sumber : Yayasan Surya Kanti (2006) 
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Lampiran 8 
 
 
   PANDUAN WAWANCARA MENDALAM  
       DENGAN PENGASUH PAUD 

Nama Pewawancara :  

Tanggal Wawancara : 

Nama Responden   : 

Umur    :          tahun 

Pendidikan Terakhir        : 

Langkah-langkah : 

A. Pendahuluan 

     1. Memperkenalkan diri 

     2. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian 

     3. Menyepakati waktu wawancara 

 

B. Inti pertanyaan 

     1. Bagaimana pendapat anda mengenai Kuesioner Pra Screning  

         Perkembangan /KPSP ?   

     2. Menurut pendapat anda, perkembangan apa saja yang dapat  

         dipantau melalui KPSP ?  

     3. Bagaimana pendapat anda mengenai Kartu Menuju Sehat/KMS? 

     4. Jelaskan tentang isi dari KMS 

C. Penutup 

    Ucapan terima kasih 
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Lampiran  : 9 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

pengetahuan ibu * 
sikap ibu 

79 100.0% 0 .0% 79 100.0% 

 
pengetahuan ibu * sikap ibu Crosstabulation 

Count 
  sikap ibu 
  kurang ≤60% baik =>60% Total 

kurang = 
≤ 60% 

33 4 37pengetahuan ibu 

baik = >60% 7 35 42
Total 40 39 79

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 41.390a 1 .000   

Continuity Correctionb 38.540 1 .000   

Likelihood Ratio 46.309 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000

Linear-by-Linear Association 40.866 1 .000   

N of Valid Cases 79     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,27. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 
  Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

.586 .000 

N of Valid Cases 79  
 
 
 
Logistic Regression 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent

Included in 
Analysis 

79 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Selected Cases 

Total 79 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 79 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the total 
number of cases. 

 
Dependent Variable 

Encoding 

Original Value Internal Value

Kurang ≤ 60% 0
baik =>60% 1

 
Categorical Variables Codings 

  Parameter 
coding 

  Frequency (1) 

kurang =   
≤ 60% 

37 1.000 pengetahuan ibu 

baik = >60% 42 .000 
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Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b 
 Predicted 
 sikap ibu 
 

Observed kurang=  ≤ 60% baik = >60% 

Percenta
ge 

Correct

kurang = 
 ≤ 60% 

40 0 100.0sikap ibu 

baik = >60% 39 0 .0

Step 0 

Overall Percentage   50.6
a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is ,500 
 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.025 .225 .013 1 .910 .975

 

 
Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Variables PGTHI(1) 41.390 1 .000 Step 0 

Overall Statistics 41.390 1 .000 
 
 
Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 

Step 46.309 1 .000

Block 46.309 1 .000

Step 1 

Model 46.309 1 .000
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Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 63.195a .444 .591
a. Estimation terminated at iteration number 5 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 

 
Classification Tablea 

 Predicted 
 sikap ibu 
 Observed kurang= ≤ 60% baik =>60% 

Percentage 
Correct 

kurang = 
≤60% 

33 7 82.5sikap ibu 

baik 
=>60% 

4 35 89.7

Step 1 

Overall Percentage   86.1
a. The cut value is ,500 

 

 
 
Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

PGTHI(1) -3.720 .672 30.628 1 .000 .024Step 1a 

Constant 1.609 .414 15.110 1 .000 5.000
a. Variable(s) entered on step 1: PGTHI. 
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Crosstabs 
Case Processing Summary 

 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent

sikap ibu * perilaku 
ibu 

79 100.0% 0 .0% 79 100.0%

 
sikap ibu * perilaku ibu Crosstabulation 

Count 
  perilaku ibu 
  kurang  

aktif   = ≤ 60%
Aktif =  
 > 60% Total 

kurang=≤60% 35 5 40 sikap ibu 

baik = >60% 11 28 39 
Total 46 33 79 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. 
(1-

sided)

Pearson Chi-Square 28.544a 1 .000   

Continuity Correctionb 26.158 1 .000   

Likelihood Ratio 30.826 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000
Linear-by-Linear 
Association 

28.183 1 .000   

N of Valid Cases 79     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 16,29. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 
  Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

.515 .000 

N of Valid Cases 79  
 
 
Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent

Included in 
Analysis 

79 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Selected Cases 

Total 79 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 79 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the total 
number of cases. 

 
Dependent Variable 

Encoding 

Original Value Internal Value

kurang=≤60% 0
baik = >60% 1

 
Categorical Variables Codings 

  Parameter 
coding 

  Frequency (1) 

kurang=≤60% 40 1.000sikap ibu 

baik =>60% 39 .000
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Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b 
 Predicted 
 perilaku ibu 
 

Observed 
kurang aktif 

= ≤ 60% 
aktif =  
> 60% 

Percentage 
Correct 

kurang aktif= 
≤ 60% 

46 0 100.0perilaku ibu 

Aktif = >60% 33 0 .0

Step 0 

Overall Percentage   58.2
a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is ,500 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.332 .228 2.120 1 .145 .717

 
Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Variables SKPI(1) 28.544 1 .000 Step 0 

Overall Statistics 28.544 1 .000 

 
 
Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 

Step 30.826 1 .000

Block 30.826 1 .000

Step 1 

Model 30.826 1 .000
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Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 76.542a .323 .435
a. Estimation terminated at iteration number 5 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 

 
Classification Tablea 

 Predicted 
 perilaku ibu 
 

Observed 

Kurang 
aktif = 
 ≤ 60% 

aktif = 
>60% 

Percentage 
Correct 

Kurang 
aktif =  
≤60% 

35 11 76.1perilaku ibu 

aktif = 
>60% 

5 28 84.8

Step 1 

Overall Percentage   79.7
a. The cut value is ,500 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

SKPI(1) -2.880 .596 23.355 1 .000 .056Step 1a 

Constant .934 .356 6.894 1 .009 2.545
a. Variable(s) entered on step 1: SKPI. 
 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent
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Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent

perilaku ibu * 
perkembangan bahasa 

79 100.0% 0 .0% 79 100.0%

 
perilaku ibu * perkembangan bahasa Crosstabulation 

Count 
  perkembangan bahasa
  tidak sesuai sesuai Total 

Kurang aktif = 
≤ 60% 

25 21 46 perilaku ibu

aktif = >60% 1 32 33 
Total 26 53 79 

 

 

 

 
Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 22.918a 1 .000   

Continuity Correctionb 20.653 1 .000   

Likelihood Ratio 27.717 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000
Linear-by-Linear 
Association 

22.628 1 .000   

N of Valid Cases 79     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 10,86. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

.474 .000 

N of Valid Cases 79  
 
 
 
Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent

Included in 
Analysis 

79 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Selected Cases 

Total 79 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 79 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the total 
number of cases. 

 
Dependent Variable 

Encoding 

Original 
Value Internal Value

tidak sesuai 0
sesuai 1
 

 

 

 

 

10 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Hubungan Antara Pengetahuan ..... Endang Buda Setyowati



Categorical Variables Codings 
  Parameter 

coding 
  Frequency (1) 

Kurang  ≤60% 46 1.000perilaku ibu

aktif = >60% 33 .000
 
 
 
Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b 
 Predicted 
 perkembangan bahasa 
 

Observed tidak sesuai sesuai 

Perce
ntage 
Corre

ct 

tidak 
sesuai 

0 26 .0perkembangan 
bahasa 

sesuai 0 53 100.0

Step 0 

Overall Percentage   67.1
a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is ,500 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .712 .239 8.847 1 .003 2.038

 
Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Variables PRLKI(1) 22.918 1 .000 Step 0 

Overall Statistics 22.918 1 .000 
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Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 
 
               Omnibus Tests of model Coefficients 
 
 Chi - square     df      Sig. 

Step 1 Step 
 
          Block 
 
         Model 
 
 

        27.717 
    
        27.717 
 
        27.717 

1 
 

1 
 

1 

        0.000 
 
        0.000 
 
        0.000 

 
Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 72.384a .296 .412
a. Estimation terminated at iteration number 6 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 

 
 

Classification Tablea 
 Predicted 
 perkembangan bahasa 
 

Observed tidak sesuai sesuai 

Percenta
ge 

Correct

tidak 
sesuai 

25 1 96.2perkembangan 
bahasa 

sesuai 21 32 60.4

Step 1 

Overall Percentage   72.2
a. The cut value is ,500 
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Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

PRLKI(1) -3.640 1.058 11.843 1 .001 .026Step 1a 

Constant 3.466 1.016 11.647 1 .001 32.000
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14 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

PRLKI(1) -3.640 1.058 11.843 1 .001 .026Step 1a 

Constant 3.466 1.016 11.647 1 .001 32.000
Variable(s) entered on step 1: PRLKI. 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing              Total 
 N Percent N Percent     N         Percent                         Percen

perilaku bunda * 
perkembangan 
bahasa 

79 100.0% 0 .0%    79          100.0 % 100.0%

 
perilaku bunda * perkembangan bahasa Crosstabulation 

Count 
  perkembangan bahasa
  tidak sesuai sesuai Total 

perilaku bunda Baik = >60% 26 53 79 
Total 26 53 79 

 
Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-
Square 

.a

N of Valid Cases 79
a. No statistics are 

computed because 
perilaku bunda is a 
constant. 

 
 
 

 
Symmetric Measures 

  Value 

Nominal by Contingency a
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Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

PRLKI(1) -3.640 1.058 11.843 1 .001 .026Step 1a 

Constant 3.466 1.016 11.647 1 .001 32.000
Symmetric Measures 
  Value 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

.a

N of Valid Cases 79
a. No statistics are computed because perilaku bunda is 
a constant. 
 
Crosstabs  

Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

jenis kelamin anak * 
perkembangan bahasa 

79 100.0% 0 .0% 79 100.0%

 
jenis kelamin anak * perkembangan bahasa Crosstabulation 

Count 
  perkembangan bahasa
  tidak sesuai sesuai Total 

laki-laki 19 16 35 jenis kelamin anak 

perempuan 7 37 44 
Total 26 53 79 
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Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 13.003a 1 .000   

Continuity Correctionb 11.323 1 .001   

Likelihood Ratio 13.280 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .000
Linear-by-Linear 
Association 

12.838 1 .000   

N of Valid Cases 79     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 11,52. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

.376 .000 

N of Valid Cases 79  
 
 
 
Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Included in Analysis 79 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Selected Cases 

Total 79 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 79 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
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Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

tidak sesuai 0

sesuai 1

 
 
 
Categorical Variables Codings 
 
 
 
 

 Frequency  Parameter Coding 
             (1) 

Jenis kelamin anak  laki-laki 
 
                                Perempuan
 
Perilaku Ibu     kurang = 60 % 
 
                        Baik     = > 60%   
 
 

        35 
 
        44 
 
        46 
 
        33 

1.000 
 

0.000 
 

1.000 
 

0.000 

 
 
Block 0: Beginning Block 
 

Classification Tablea,b 

 Predicted 

 perkembangan bahasa

 Observed tidak sesuai sesuai          Percentage Correct 

tidak sesuai 0 26                      .0 perkembangan 

bahasa sesuai 0 53                100.0 

Step 0 

Overall Percentage                     67.1 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 
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 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 0 Constant .712 .239 8.847 1 .003 2.038

 

 
Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

PRLKI(1) 22.918 1 .000 Variables 

JK(1) 13.003 1 .000 

Step 0 

Overall Statistics 33.264 2 .000 

 
 
Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 42.940 2 .000

Block 42.940 2 .000

Step 1 

Model 42.940 2 .000

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 57.161a .419 .584

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 
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Classification Tablea 

 Predicted 

 perkembangan bahasa 

 Observed tidak sesuai sesuai Percentage Correct 

tidak sesuai 18 8 69.2 perkembangan bahasa 

sesuai 4            49 92.5 

Step 1 

Overall Percentage   84.8 

a. The cut value is ,500 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

PRLKI(1) -4.169 1.139 13.393 1 .000 .015

JK(1) -2.455 .700 12.297 1 .000 .086

Step 1a 

Constant 5.081 1.198 18.006 1 .000 161.014

a. Variable(s) entered on step 1: PRLKI, JK. 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.776 16 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P1 2.60 .843 10 

P2 3.30 1.059 10 

P3 3.40 .843 10 

P4 2.60 .843 10 

P5 3.00 1.054 10 

P6 3.60 .699 10 

P7 3.30 1.252 10 

P8 3.40 1.075 10 

P9 3.50 .850 10 

P10 3.40 1.265 10 

P11 2.60 .843 10 

P12 3.10 1.101 10 

P13 3.10 1.101 10 

P14 3.40 1.075 10 

P15 3.50 .850 10 

Total 47.60 11.909 10 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P1 92.80 549.733 .647 .767 

P2 92.10 534.100 .834 .759 

P3 92.00 538.000 .954 .761 

P4 92.80 549.733 .647 .767 

P5 92.40 543.378 .642 .765 

P6 91.80 545.511 .920 .765 

P7 92.10 521.211 .932 .752 

P8 92.00 528.222 .944 .756 

P9 91.90 539.211 .915 .761 

P10 92.00 522.444 .899 .753 

P11 92.80 549.733 .647 .767 

P12 92.30 538.011 .721 .762 

P13 92.30 544.233 .596 .765 

P14 92.00 532.222 .860 .758 

P15 91.90 539.211 .915 .761 

Total 47.80 146.400 .999 .962 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

95.40 576.044 24.001 16 
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Nonparametric Correlations 
 

Correlations 

   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Total 

Correlation Coefficient 1.000 .133 .566* 1.000** .117 .511 .429 .476 .429 .282 1.000** .528 .641* .218 .429 .684*

Sig. (1-tailed) . .357 .044 . .374 .066 .108 .082 .108 .215 . .058 .023 .273 .108 .015

P1 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .133 1.000 .498 .133 .636* .572* .610* .616* .610* .787** .133 .442 .280 .885** .610* .618*

Sig. (1-tailed) .357 . .071 .357 .024 .042 .031 .029 .031 .003 .357 .101 .217 .000 .031 .029

P2 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .566* .498 1.000 .566* .505 .868** .885** .880** .885** .791** .566* .857** .798** .610* .885** .892**

Sig. (1-tailed) .044 .071 . .044 .068 .001 .000 .000 .000 .003 .044 .001 .003 .031 .000 .000

P3 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient 1.000** .133 .566* 1.000 .117 .511 .429 .476 .429 .282 1.000** .528 .641* .218 .429 .684*

Sig. (1-tailed) . .357 .044 . .374 .066 .108 .082 .108 .215 . .058 .023 .273 .108 .015

P4 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .117 .636* .505 .117 1.000 .389 .460 .665* .680* .685* .117 .444 .335 .446 .680* .611*

Sig. (1-tailed) .374 .024 .068 .374 . .133 .091 .018 .015 .014 .374 .099 .172 .098 .015 .030

P5 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .511 .572* .868** .511 .389 1.000 .986** .664* .653* .807** .511 .833** .688* .664* .653* .819**

Sig. (1-tailed) .066 .042 .001 .066 .133 . .000 .018 .020 .002 .066 .001 .014 .018 .020 .002

P6 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .429 .610* .885** .429 .460 .986** 1.000 .700* .704* .861** .429 .821** .644* .700* .704* .819**

Sig. (1-tailed) .108 .031 .000 .108 .091 .000 . .012 .012 .001 .108 .002 .022 .012 .012 .002

P7 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .476 .616* .880** .476 .665* .664* .700* 1.000 .995** .857** .476 .593* .561* .706* .995** .762**

Sig. (1-tailed) .082 .029 .000 .082 .018 .018 .012 . .000 .001 .082 .035 .046 .011 .000 .005

P8 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .429 .610* .885** .429 .680* .653* .704* .995** 1.000 .861** .429 .595* .547 .700* 1.000** .758**

Sig. (1-tailed) .108 .031 .000 .108 .015 .020 .012 .000 . .001 .108 .035 .051 .012 . .006

P9 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Spearman's rho 

P10 Correlation Coefficient .282 .787** .791** .282 .685* .807** .861** .857** .861** 1.000 .282 .561* .374 .857** .861** .705*
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Sig. (1-tailed) .215 .003 .003 .215 .014 .002 .001 .001 .001 . .215 .046 .144 .001 .001 .011

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient 1.000** .133 .566* 1.000** .117 .511 .429 .476 .429 .282 1.000 .528 .641* .218 .429 .684*

Sig. (1-tailed) . .357 .044 . .374 .066 .108 .082 .108 .215 . .058 .023 .273 .108 .015

P11 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .528 .442 .857** .528 .444 .833** .821** .593* .595* .561* .528 1.000 .944** .368 .595* .903**

Sig. (1-tailed) .058 .101 .001 .058 .099 .001 .002 .035 .035 .046 .058 . .000 .147 .035 .000

P12 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .641* .280 .798** .641* .335 .688* .644* .561* .547 .374 .641* .944** 1.000 .208 .547 .850**

Sig. (1-tailed) .023 .217 .003 .023 .172 .014 .022 .046 .051 .144 .023 .000 . .282 .051 .001

P13 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .218 .885** .610* .218 .446 .664* .700* .706* .700* .857** .218 .368 .208 1.000 .700* .581*

Sig. (1-tailed) .273 .000 .031 .273 .098 .018 .012 .011 .012 .001 .273 .147 .282 . .012 .039

P14 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .429 .610* .885** .429 .680* .653* .704* .995** 1.000** .861** .429 .595* .547 .700* 1.000 .758**

Sig. (1-tailed) .108 .031 .000 .108 .015 .020 .012 .000 . .001 .108 .035 .051 .012 . .006

P15 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .684* .618* .892** .684* .611* .819** .819** .762** .758** .705* .684* .903** .850** .581* .758** 1.000

Sig. (1-tailed) .015 .029 .000 .015 .030 .002 .002 .005 .006 .011 .015 .000 .001 .039 .006 .

Total 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
  N % 

Valid 10 90.9 

Excludeda 1 9.1 

Cases 

Total 11 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.770 16 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Sikap 1 3.40 1.075 10 
Sikap 2 2.80 1.229 10 
Sikap 3 3.00 1.054 10 
Sikap 4 3.40 1.075 10 
Sikap 5 3.30 1.059 10 
Sikap 6 3.10 1.101 10 
Sikap 7 3.10 1.101 10 
Sikap 8 3.40 1.265 10 
Sikap 9 3.40 1.075 10 
Sikap 10 3.10 1.101 10 
Sikap 11 3.30 1.059 10 
Sikap 12 2.80 1.229 10 
Sikap 13 3.10 1.101 10 
Sikap 14 3.00 1.054 10 
Sikap 15 3.40 1.075 10 
Total 47.70 12.711 10 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Sikap 1 91.90 597.211 .920 .750 
Sikap 2 92.50 613.833 .514 .760 
Sikap 3 92.30 606.233 .758 .755 
Sikap 4 91.90 597.211 .920 .750 
Sikap 5 92.00 603.111 .816 .753 
Sikap 6 92.20 620.622 .453 .763 
Sikap 7 92.20 607.289 .704 .756 
Sikap 8 91.90 589.211 .910 .747 
Sikap 9 91.90 597.211 .920 .750 
Sikap 10 92.20 607.289 .704 .756 
Sikap 11 92.00 603.111 .816 .753 
Sikap 12 92.50 613.833 .514 .760 
Sikap 13 92.20 607.289 .704 .756 
Sikap 14 92.30 606.233 .758 .755 
Sikap 15 91.90 602.100 .823 .753 
Total 47.60 161.822 1.000 .949 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation 
N of 

Items 
95.30 646.678 25.430 16 
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Nonparametric Correlations 
Correlations 

   Sikap 1 Sikap 2 Sikap 3 Sikap 4 Sikap 5 Sikap 6 Sikap 7 Sikap 8 Sikap 9 Sikap 10 Sikap 11 Sikap 12 Sikap 13 Sikap 14 Sikap 15 Total 

Correlation Coefficient 1.000 .590* .665* 1.000** .616* .176 .593* .857** 1.000** .593* .616* .590* .593* .665* .706* .818**

Sig. (1-tailed) . .036 .018 . .029 .313 .035 .001 . .035 .029 .036 .035 .018 .011 .002

Sikap 1 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .590* 1.000 .351 .590* .000 .400 .346 .363 .590* .346 .000 1.000** .346 .351 .155 .673*

Sig. (1-tailed) .036 . .160 .036 .500 .126 .164 .151 .036 .164 .500 . .164 .160 .334 .016

Sikap 2 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .665* .351 1.000 .665* .636* .376 .444 .685* .665* .444 .636* .351 .444 1.000** .446 .659*

Sig. (1-tailed) .018 .160 . .018 .024 .142 .099 .014 .018 .099 .024 .160 .099 . .098 .019

Sikap 3 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient 1.000** .590* .665* 1.000 .616* .176 .593* .857** 1.000** .593* .616* .590* .593* .665* .706* .818**

Sig. (1-tailed) . .036 .018 . .029 .313 .035 .001 . .035 .029 .036 .035 .018 .011 .002

Sikap 4 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .616* .000 .636* .616* 1.000 .250 .442 .787** .616* .442 1.000** .000 .442 .636* .885** .586*

Sig. (1-tailed) .029 .500 .024 .029 . .243 .101 .003 .029 .101 . .500 .101 .024 .000 .037

Sikap 5 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .176 .400 .376 .176 .250 1.000 .675* .374 .176 .675* .250 .400 .675* .376 .176 .596*

Sig. (1-tailed) .313 .126 .142 .313 .243 . .016 .144 .313 .016 .243 .126 .016 .142 .313 .034

Sikap 6 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .593* .346 .444 .593* .442 .675* 1.000 .561* .593* 1.000** .442 .346 1.000** .444 .368 .829**

Sig. (1-tailed) .035 .164 .099 .035 .101 .016 . .046 .035 . .101 .164 . .099 .147 .002

Sikap 7 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .857** .363 .685* .857** .787** .374 .561* 1.000 .857** .561* .787** .363 .561* .685* .857** .701*

Sig. (1-tailed) .001 .151 .014 .001 .003 .144 .046 . .001 .046 .003 .151 .046 .014 .001 .012

Sikap 8 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient 1.000** .590* .665* 1.000** .616* .176 .593* .857** 1.000 .593* .616* .590* .593* .665* .706* .818**

Sig. (1-tailed) . .036 .018 . .029 .313 .035 .001 . .035 .029 .036 .035 .018 .011 .002

Sikap 9 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .593* .346 .444 .593* .442 .675* 1.000** .561* .593* 1.000 .442 .346 1.000** .444 .368 .829**

Sig. (1-tailed) .035 .164 .099 .035 .101 .016 . .046 .035 . .101 .164 . .099 .147 .002

Spearman's rho 

Sikap 10 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Correlation Coefficient .616* .000 .636* .616* 1.000** .250 .442 .787** .616* .442 1.000 .000 .442 .636* .885** .586*

Sig. (1-tailed) .029 .500 .024 .029 . .243 .101 .003 .029 .101 . .500 .101 .024 .000 .037

Sikap 11 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .590* 1.000** .351 .590* .000 .400 .346 .363 .590* .346 .000 1.000 .346 .351 .155 .673*

Sig. (1-tailed) .036 . .160 .036 .500 .126 .164 .151 .036 .164 .500 . .164 .160 .334 .016

Sikap 12 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .593* .346 .444 .593* .442 .675* 1.000** .561* .593* 1.000** .442 .346 1.000 .444 .368 .829**

Sig. (1-tailed) .035 .164 .099 .035 .101 .016 . .046 .035 . .101 .164 . .099 .147 .002

Sikap 13 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .665* .351 1.000** .665* .636* .376 .444 .685* .665* .444 .636* .351 .444 1.000 .446 .659*

Sig. (1-tailed) .018 .160 . .018 .024 .142 .099 .014 .018 .099 .024 .160 .099 . .098 .019

Sikap 14 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .706* .155 .446 .706* .885** .176 .368 .857** .706* .368 .885** .155 .368 .446 1.000 .578*

Sig. (1-tailed) .011 .334 .098 .011 .000 .313 .147 .001 .011 .147 .000 .334 .147 .098 . .040

Sikap 15 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlation Coefficient .818** .673* .659* .818** .586* .596* .829** .701* .818** .829** .586* .673* .829** .659* .578* 1.000

Sig. (1-tailed) .002 .016 .019 .002 .037 .034 .002 .012 .002 .002 .037 .016 .002 .019 .040 .

Total 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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