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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  

Pendidikan anak usia dini PAUD adalah jenjang pendidikan dasar 

yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir 

hingga usia enam tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memilki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
7
  

Jadi dapat diambil pengertian bahwa pendidikan anak usia adalah 

pendidikan yang didasarkan pada pemberian rangsangan untuk memberikan 

bantuan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan umur mereka untuk 

mempersiapkan pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan yang lebih lanjut ini 

berkaitan dengan perkembangan anak yang berkembang dengan pesat-

pesatnya.  

Pendidikan anak usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat 

fundanmental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan 

berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak. 

                                                           
7
 Dra. Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, ( Jakarta : 

Prenadamedia Gruop, 2016) hal 2-3 
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Keberhasilan proses pendidikan pada lembaga pendidikan Anak Usia Dini, 

seperti: Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD sejenis, 

maupun Taman Kanak-Kanak sangat bergantung pada sistem dan proses 

didikan yang dijalankan.  

The word of children in the early years. Though child development 

pattterns are reason ably universal, every child is  unique, has individual 

potential and will learn differently from their peers. (Wood & Zoo, 2013) 

Jadi, dapat diambil pengertian bahwa anak pendidikan anak usia dini 

diselenggarakan oleh Pendidik Non formal dan Formal, Anak Usia Dini 

diseluruh dunia adalah anak-anak yang unik dan memilki berbagai potensi 

dalam diri mereka, sesuai bagaimana orangtua mengarahkan kearah yang 

mereka sukai dan senangi.  

Perkembangan pendidikan dalam Islam Anak Usia Dini adalah dimana 

terdapat fase kanak-kanak atau (al-thifl) yaitu fase yang dimulai dari usia 

sebulan sampai sampai sekitar tujuh tahun. Sebagi tugas perkembanganya 

adalah sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan potensi-potensi indera dan psikologis seperti, pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nahl 

ayat 78 : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.  
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b. Mempersiapkan diri anak dengan cara membiasakan dan melatih hidup 

yang baik. Seperti berbicara, makan, bergaul, penyesuain diri dengan 

lingkungan, dan berperilaku.Pembiasaan ini terutama pada aspek-aspek 

afektif (al-infi’ali), sebab jika aspek ini tidak dibiasakan sedini mungkin 

akan sulit dilakukan  

c. Pengenalan aspek-aspek doktrinial agama, terutama yang berkaitan dengan 

keimanan.
8
 

Dalam hal ini orangtua dan guru harus saling mempersiapkan 

pendidikan anak yang sesuai dengan umur mereka, dengan memberikan arahan 

untuk pendidikan selanjutnya bagi mereka. 

B. POLA ASUH ORANGTUA  

1. Hakikat Pola Asuh Anak  

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan 

anak-anaknya. Sikap tersebut meliputi cara orang tua dalam memberikan 

aturan- aturan, memberikan perhatian. Pola asuh sebagai suatu perlakuan 

orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan, dan 

mendidik anak dalam kesehariannya.Secara epistimologi kata pola 

diartikan sebagai cara kerja dan kata asuh berarti menjaga, merawat, 

mendidik dan membimbing supaya dapat berdiri sendiri. Artinya peran 

orangtua sangat penting dalam mendidik dan membimbing anaknya 

                                                           
8
 Retno Indayati, Psikologi Perkembangan Peserta Didik Dalam Perspektif Islam. 

(Tulungagung : IAIN Tulungagung Press 2014), hal. 35-36 



15 
 

 
 

selama mengadakan pengasuhan meliputi cara orang tua memberikan 

aturan dan perhatian kepada anaknya.
9
 

Menurut Gunarsa Singgih dalam bukunya Psikologi Remaja:“Pola 

asuh orang tua adalah sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan 

anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak supaya dapat mengambil 

keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan 

dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi pribadi yang mandiri”. 

Pola asuh adalah salah satu cara orangtua untuk mendidik dan 

menjaga anak untuk bekal masa yang akan datang. Mereka akan dapat 

berfikir dan menetralisir apa yang patut mereka contoh dan apa yang tidak 

patut mereka contoh. Sebagai guru dan orangtua kita harus paham betul 

bagaimana karakteristik anak didik dan anak kita, jangan sampai kita salah 

asuh. Karena anak adalah salah satu masa depan bangsa kita maka dari itu 

kita sebagai guru dan orangtua harus memberikan yang terbaik untuk anak 

kita. Kita harus dapat memberikan pengajaran yang dibarengi dengan 

kasih sayang baik dari orangtua maupun guru. Memupuk pengalaman 

yang baik untuk anak akan membuat anak paham betul bahwa mereka 

sangat menyayangi guru dan orangtua mereka.  

Anak usia dini merupakan tahapan usia yang paling menentukan 

bagaimana karakter, kepribadian, dan sikap anak di masa dewasa. Karena 

                                                           
9
 Chapter2 http://repository.upi.edu/20820/5/S_PKR_1103022_Chapter2.pdf Diakses pada, 

Tanggal 18 Maret 2017 Pukul 18.40 WIB  
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pada usia dini seorang anak memasuki masa golden age, yaitu masa 

dimana perkembangan otak anak bekerja secara optimal dalam menerima 

segala informasi. Anak Usia Dini akan mampu menangkap segala 

informasi ketika ia masih menempati tahapan usia keemasan, jika kita 

memberikan informasi dan penguatan otak, maka anak tersebut akan 

memiliki kesiapan untuk masa depanya.  

Pola asuh berkaitan erat dengan adanya hubungan antara orang tua 

dan anak. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak- 

anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mulai menerima 

pendidikan. Dengan demikian pendidikan yang, pertama yang terima anak 

adalah  yang dilaksanakan dalam kehidupan kelurga. 

Mengutip apa yang diungkapkan ”Dorothy Law Nollte”:  

”Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki  

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi  

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar rendah diri  

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia belajar menyesali diri  

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar mengendalikan diri  

Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka ia belajar percaya diri  

Jika anak dibesarkan dengan kelembutan, maka ia belajar menghargai  

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar percaya  
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Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menghargai 

dirisendiri 

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia 

belajar menemukan kasih dalam kehidupannya”.   

Pola asuh adalah dimana orangtua mendidik dan mengajarkan 

segala sesuatu yang berhubungan tentang penguatan dan penegasan 

perilaku. Jadi dapat simpulkan bahwa dalam membentuk kepribadian anak 

serta merupakan interaksi orang tua dengan anak meliputi cara orang tua 

mendidik, membimbing, melindungi, memberikan perhatian dan kasih 

sayang serta menjadi panutan untuk anak-anaknya. Panutan disini harus 

digaris bawahi bukan panutan yang membuat mereka salah kaprah,tapi 

yang membuat mereka paham arti disiplin dan dapat menghargai 

oranglain. 

Pola asuh dapat disimpulkan adalah cara orangtua dalam 

memberikan segala bentuk kasih sayang dan perhatian yang luas untuk 

anaknya. Dan jika anak tersebut melakukan kesalahan orangtua dengan 

tegas memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. 

Hukamanya pun yang memiliki unsur mendidik dan tidak menunjukkan 

rasa marah yang berlebihan. Karena penunjuk kan rasa marah yang 

berlebih akan membuat mereka trauma dan takut untuk berekspresi.  

 

 



18 
 

 
 

2. Jenis-Jenis Pola Asuh  

 Ada berbagai ciri perlakuan (pola asuh) yang diterima anak dari 

orang tua maupun pendidik. Semuanya mempunyai implikasi sendiri-

sendiri pada anak. Adapun beberapa tipe pola asuh menurut Diana 

Baumrind dikutip oleh Dariyo, menjelaskan tentang jenis gaya pengasuhan 

sebagai berikut : Pengasuhan otoriter gaya pengasuhan dimana orang tua 

membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan 

kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang 

otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman yang 

menyakitifisik anak, menunjukkan kemarahan kepada anaknya, 

memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya.
 10

 

 Sedangkan menurut Lilis Madyawati  pola asuh otoriter adalah 

Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, 

biasanya diikuti dengan ancaman-ancaman. Orangtua tipe ini cenderung 

memrintah, dan menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang 

dikatakan oleh orangtua, maka orangtua tipe ini tidak segan menghukum 

anak. Orangtua ini tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi 

biasanya bersifat satu arah.  

 Menurut Baumrind dalam terjemahan John W. Santrock gaya 

pengasuhan otoritarian adalah gaya yang membatasi dan menghukum, 

dimana orangtua mendesak anak untuk mengikuti arahan orangtua dan 

                                                           
10 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan remaja,(Bogor selatan, Ghalia Indonesia, 2004) hal,97 

dalam Skripsi UIN Malang http://etheses.uin-malang.ac.id/1528/6/11410114_Bab_2.pdf , hal 15-16 diakses 

pada 07 Febuari 2018 pada jam 10:44 WIB  
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menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Batas dan kendali yang tegas 

diterapkan pada anak, dan sangat sedikit tawar-menawar verbal 

diperbolehkan. Gaya pengasuhan ini mengakibatkan anak yang sulit untuk 

bersosialisasi dengan lingkunganya.  

 Dari ketiga pola asuh otoriter dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh otoriter adalah pola asuh yang membatasi anak dan orangtua sering 

menghukum anak ketika anak melakukan kesalahan. Anak tidak bebas dan 

orangtua kaku terhadap peraturan yang telah dibuat oleh orangtua. Anak 

menjadi takut untuk melakukan kegiatan sendiri, mereka selalu dipantau 

dan diarakan sesuai keinginan orangtua.  

 Pengasuhan demokratis dikutip dari Dariyo menurut Diana 

Baumrind gaya pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk 

mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada 

tindakan anak. Orang tua otoritatif biasanya memberikan anak kebebasan 

dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan 

dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini biasanya 

menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi sengan anak dan 

memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang diasuh dengan orang 

tua seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan 

dirinya,berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik. 

Pola asuh demokratis menurut Lilis Madyawati dalam Stategi 

Pengembangan Bahasa Pada Anak pola asuh demokratis adalah pola asuh 

yang memprioritaskan kepentingan anak, tetapi tidak ragu-ragu 
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mengendalikan mereka. Orangtua dengan perilaku ini bersikap rasional 

selalu mendasari tindakanya pada rasio pemikiran Orangtua ini bertipe 

realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang 

melampaui kemampuan anak. Jadi orangtua tetap memberikan arahan 

yang benar meskipun anak diberikan kepercayaan, tetapi orangtua tidak 

membiarkanya begitu saja, tetap terkontrol dengan baik.  

Menurut Baumrind dalam terjemahan John W. Santrock 

Pengasuhan otoritatif adalah gaya pengasuhan yang mendorong anak 

untuk mandiri, namun masih menempatkan batas dan kendali pada 

tindakan mereka. Tindakan verbal memberi dan menerima dimungkinkan, 

dan orangtua bersikap hangat dan penyayang terhadap anak. Gaya ini 

biasanya mengakibatkan perilaku anak yang kompeten secara sosial. Pola 

pengasuhan ini cenderung memiliki kepercayaan kepada anak dan juga 

orangtua mengontrol perilaku anak setelah diberikanya kepeercayaann. 

Jika diarasa anak salah maka orangtua tipe ini tidak segan-segan untuk 

menegurnya. 

Dari ketiga pola asuh tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

demokratis adalah pola asuh yang membuat anak mandiri dan orangtua 

tetap memberikan batasan serta mengarahkan untuk tindakan anak. Gaya 

pengasuhan ini membuat orangtua bersikap hangat serta penyayang 

terhadap anak. Orangtua memberikan kesempatan anak untuk 

menyalurkan kreativitas dan memberikan jalan untuk kegiatan yang 

disukai anak. Orangtua juga tidak segan-segan untuk menegur anak jika 
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anak melakukan kesalahan. Anak menjadi anak yang mandiri, ceria dan 

saling menyayangi sesama. 

 Pengasuhan permisif dikutip dari Dariyo menurut Diana 

Baumrind Pengasuhan permisif gaya pengasuhan dimana orang tua tidak 

pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan 

melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua 

mengabaikan tugasinti mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan 

hanya kepentingannya saja. Pengasuhan situasional gaya pengasuhan 

dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan 

mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak 

melakukan sesuka hati. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini akan 

menjadi pribadi yang tidak dewasa, manja, melakukan pelanggaran karena 

mereka kurang mampu menyadari sebuah peraturan, dan kesulitan dalam 

berhubungan baik dengan teman sebaya. 

 Pola asuh menurut Lilis Madyawati dalam Stategi 

Pengembangan Bahasa Pada Anak  pola asuh permisif ini memberikan 

pengawasan yang sangat longgar. Memberikan kesempatan kepada 

anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. 

Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak 

dalam bahaya dan sangat sedikit bimbingan yang memberikan oleh 

mereka. Jadi pola asuh ini cenderung memberikan anak kesempatan yang 

seluas-luasnya tanpa pemberian pengawasan, dan cenderung tidak perduli 

dengan tingkah laku anak.  
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 Menurut Baumrind dalam terjemahan John W. Santrock gaya 

Pengasuhan yang mengabaikan adalah gaya pengasuhan yang dimana 

orangtua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Gaya ini biasanya 

mengakibatkan inkompetensi sosial anak, terutama kurangnya 

pengendalian diri. Pola pengasuhan ini lebih membuat anak tidak memiliki 

batas apapun dalam bertingkah laku. Anak menjadi lebih sering emosional 

dan tidak terkendali. 

 Dari ketiga pengertian pola asuh permisif adalah pola asuh 

yang mengabikan anak, orangtua tidak ikut dalam pengasuhan 

perkembangan anak. Anak menjadi tidak takut untuk melakukan apapun 

yang anak lakukan, dia bebas melakukan apapun. Orangtua longgar dalam 

pengawasan anak, anak menjadi sering tidak disiplin dan melanggar 

peraturan orangtua. Anak menjadi lebih emosional dan tidak terkontrol.  

 Menurut Lilis juga terdapat Pola Asuh Temporizer pola asuh 

ini merupakan pola asuh yang tidak konsisten. Orang sering tidak 

memiliki pendirian. Jadi pola asuh ini orangtua sering lupa tentang apa 

yang telah dilarang dan diperbolehkan misalkan kadang orangtua marah 

besar ketika anaknya main hingga lupa waktu dan kadang orangtua tidak 

memarahi ketika anak bermain sepuasnya hingga anak betanya-tanya. Pola  

 Menurut Baumrind dalam terjemahan John W. Santrock gaya 

pengasuhan adalah Pengasuhan yang menuruti adalah suatu gaya 

pengasuhan dimana orangtua sangat terlibat dengan anak tetapi tidak 

banyak menaruh banyak tuntutan dan kontrol yang ketat pada mereka. 
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Gaya pengasuhan ini biasanya mengakibatkan inkompetensi sosial anak. 

Terutama kurangnya pengendalian diri. Pola pengasuhan ini lebih sering 

menuruti kemauan anak tanpa adanya pengwasan dari orangtua, anak 

menjadi sering mengabaikan orangtua.
 11

 

 Pola asuh yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola 

asuh menurut Diana Baumrind dari Dariyo yaitu pola asuh otoriter  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Asuh Anak  

Menurut Maccoby dan Mcloby (2008) dikutip dari Lilis  ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua, yaitu:
12

  

a. Faktor sosial ekonomi  

 Lingkungan berkaitan dengan pola hubungan sosial ataupun 

pergaulan yang dibentuk dari orangtua maupun anak dengan 

lingkungan sekitarnya. Jadi terkadang orangtua yang memiliki 

ekonomi yang rendah anaknya tidak melanjutkan pendidikan ke yang 

lebih tinggi atau bahkan tidak sekolah.  

b. Pendidikan  

 Pendidikan atau bimbingan atau pertolongan yang diberikan 

dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang yang lebih dewasa agar 

ia menjadi lebih dewasa. Latar belakang pendidikan orangtua dapat 

mempengaruhi pola pikir orangtua baik formal atau nonformal, lalu 

akan berpengaruh pada asprasi harapan orangtuanya kepada anaknya. 

Pendidikan yang diberikan orang tua pun juga sangat mempengaruhi 

                                                           
11

 John W. Sntrock, ( Child Development, Elevent edition : Perkembangan Anak Edisi 

ketujuh jilid dua), terj. Mila Rachmawati, et.,all ( PT Gelora Aksara Pratama, 2007), hal 167 
12

 Lilis Madyawati Stategi Pengembangan Bahasa Pada Anak............, hal. 39-40 
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kegiatan sehari-hari anaknya, maka dari itu orangtua yang 

berpendidikan juga akan menghasilkan anak yang mengerti akan cara 

mengendalikan dirinya.  

c. Nilai agama yang dianut oleh orangtua  

 Nilai-nilai agama juga menjadi hal penting yang ditanamkan 

orangtua kepada anak dalam pengasuhan yang mereka lakukan 

sehingga lembaga kegamaan juga turut berperan didalamnya. Maka 

dari itu orangtua khususnya ibu adalah madrasah awal bagi anaknya, 

ibu adalah orangtua yang mengajarkan nilai-nilai agama dalam 

keseharian anak. Khususnya bagi calon seorang ibu gunakan waktu 

kalian sebaik mungkin untuk mencari ilmu untuk bekal kehidupan 

kalian selanjutnya.  

d. Kepribadian  

 Dalam mengasuh anak, orangtua tidak hanya 

mengomunikasikan fakta, gagasan, dan pengetahuan saja, melainkan 

membantu menumbuhkan kembangkan kepribadian anak. Pendapat 

tersebut berdasarkan teori humanistik yang menitik beratkan 

pendidikan yang bertumpu pada peserta didik, artinya anak juga [perlu 

mendapatkan perhatian dalam membangun pendidikan. 

e.  Jumlah pemilikan anak 

 Jumlah anak yang dimiliki keluarga akan memengaruhi pola 

asuh yang diterapkan para orangtua. Semakin banyak jumlah anak 

dalam keluarga, akan ada kecenderungan orangtua tidak begitu 
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menerapkan pola pengasuhan secara maksimal pada anak karena 

perhatian dan waktunya terbagi antara anak satu dan lainya. 

C. Perkembangan Berbicara Anak Usia Dini  

1. Hakikat Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

a. Teori Maturationist ( kedewasaan) 

Perkembangan bahasa menyatakan bahwa penguasaan bahasa 

adalah pembawaan lahir pada semua anak tanpa memandang negara 

atau budaya. Jadi, produksi kata ataupun bahasa dan aspek-aspek yang 

terkait dengan berbicara pada anak berkembang sesuai dengan jadwal 

biologis. Jadwal itu muncul ketika sudah waktunya dan pada waktunya 

perkembangan itu terjadi.  

Menurut Maria Montessori adanya dua periode sensitif bahasa 

pada anak. Yang  pertama  dimulai pada saat lahir dan berlangsung 

hingga sekitar umur tiga tahun. Pada periode ini anak sering 

menangkap bahasa melalui lingkungan sekitarnya. Periode kedua 

adalah dimulai ketika tiga tahun hingga delapan tahun. Periode ini, 

anak belajar menggunakan kekauatan komunikasi mereka. 

Teori ini menjelaskan bahwa anak-anak perkembangan 

berbicaranya muncul ketika umur mereka telah mencapai umur yang 

sesuai dengan perkembangan anak. Mengingat  faktor biologis yang 

terjadi pada setiap anak berbeda-beda maka dari itu kita harus terus 

memberikan stimulus yang sesuai dengan umur anak.  
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b. Teori Environnental (lingkungan) 

Teori ini menyatakan bahwa kemampuan untuk menguasai bahasa 

berdasarkan pada jadwal bilogis, sedangkan isi sintaksis bahasa, tata 

bahasa dan kosa kata di peroleh dari lingkungan, yang mencakup 

orangtua, dan orang lain sebagai model penggunaan bahasa. Jadi 

perkembangan pembicaraan anak, adalah melalui anak dengan orangtu 

ataupun anak dengan sesasama anak adalah faktor yang mengisi dalam 

kebiasan atau pola asuh dari orangtua. Perkembangan bahasa yang 

optimal sepenuhnya bergantung pada interaksi yang terjadi baik 

dirumah maupun disekolah.
13

 

Jadi teori memberikan gambaran bahwa anak-anak yang memiliki 

perkembangan berbicara juga tergantung dari lingkungan. Baik itu 

lingkungan keluarga maupun lingkungan dirumah. Tetapi yang lebih 

berpengaruh dalam perkembangan isi dari berbicara adalah dari orangr 

terdekat dari anak yaitu orangtu. Maka dari itu orangtua harus lebih 

memberikan arahan dalam berbicara yang sesuai dengan umur anak, 

dan perkembangan anak.  

2. Hakikat Berbicara  

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Seseorang lebih sering memilih berbicara untuk 

berkomunikasi, karena komunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan 

                                                           
13

 George S. Morrison (Fundamental of Early Childhood Education, 5th edition : Dasar-

Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Edisi Kelima), terj. Suci Romadhona, et. All., (Jakarta Barat: PT 

Indeks,2012), hal 197 
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berbicara. Berbicara memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-

hari. 

Beberapa ahli bahasa telah mendefinisikan pengertian berbicara, 

diantaranya sebagai berikut. Tarigan dalam Suhartono,  mengemukakan 

bahwa berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang bertujuan untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan orang tersebut.
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia  berbicara 

adalah suatu berkata, bercakap, berbahasa atau melahirkan pendapat, 

dengan berbicara manusia dapat mengungkapkan ide, gagasan, perasaan 

kepada orang lain sehingga dapat melahirkan suatu intraksi.
15

  

Jadi, dapat disimpulkan berbicara adalah kemampuan sesorang 

untuk menyampaikan segala sesuatu yang mereka rasakan dan segala 

sesuata yang membuat orang lain paham akan apa yang mereka lakukan. 

Sehingga akan menghasilkan suatu hubungan interaksi antara satu dengan 

yang lainya.  

3. Perkembangan Berbahasa Anak Usia Dini 

Bayi baru lahir sampai usia satu tahun lazim disebut dengan infant, 

artinya “tidak mampu berbicara” istilah ini memang tepat kalau dikaitkan 

                                                           
14

 Artikel penelitian dari RESTIYANI https://media.neliti.com/media/publications/214223-

none.pdf  diakses pada tanggal 07 Febuari 2018 pada pukul 06:59 WIB 
15

http://eprints.uny.ac.id/8152/3/BAB 2-07205244140.pd  diakses pada tanggal 07 Febuari 

2018 pada pukul 06:59 WIB 
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dengan kemampuan berbicara atau berbahasa.
16

 Walaupun seperti itu anak 

atau bayi yang baru lahir dapat melakukan komunikasi kepada orang yang 

memeliharanya, misalkan dengan tangisan, senyuman atau melalui gerak 

tubuhnya.Oleh karena itu, dalam tahap perkembangan bahasa bayi (anak-

anak) dapat di bagi menjadi dua :  

a. Tahap Perkembangan Artikulasi  

Tahap ini dilalui bayi antara sejak lahir sampai kira-kira berusia 14 

bulan. Bahwa bayi menjelang usia tahun, bayi di mana pun sudah mampu 

menghasilkan bunyi-bunyi vokal “ aaa”. “eee”, atau “uuu” dengan maksud 

untuk meyatakan perasaan tertentu.
17

 Kemampuan ini disebut sebagai 

kemampuan artikulasi yang melalui rangakaian tahapan sebagai berikut :  

1) Bunyi Resonansi  

Penghasilan bunyi ini terjadi dalam rongga mulut, tidak terlepas dari 

kegiatan dan perkembangan motorik bayi pada rongga mulut itu 

dalam mengenyut/ menghisap. Dapat berupa juga bunyi tangis bila 

merasa tidak enak atau mersa lapar dan bunyi-bunyi sebagai batuk, 

bersin dan sendawa.  

2) Bunyi Berdekut  

Mendekati usia dua bulan bayi telah mengembangkan kendali otot 

mulut untuk memulai dan menghentikan gerakan secara mantap. 

Pada tahap ini, suara tawa dan suara berdekut (cooing) telah 

                                                           
16

 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, ( Jakarta : Prenadamedia 

Gruop, 2016) hal 54 
17

 Mengutip dari (Dora,dkk., 2006, Reffler Engel, 2003) dari buku Dra. Lilis Madyawati, 

Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, ( Jakarta : Prenadamedia Gruop, 2016) hal 54 
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terdengar. Bunyi berdekut ini, agak mirip dengan bunyi [ooo] pada 

burung merpati. Bunyi ini sebenarnya adalah “bunyi konsonan” 

yang berlangsung dalam satu hembusan napas. 

3) Bunyi Berleter  

Berleter adalah mengeluarkan bunyi yang terus menerus tanpa 

tujuan. Berleter ini biasanya dilakukan di usia antara 4-6 bulan. 

4) Bunyi Berleter Ulang  

Menjelang usia enam bulan si anak dapat “memonyongkon” bibir 

dan menariknya ke dalam tanpa menggerakkan rahang.  

5) Bunyi Vokabel : Suku Kata ke Kata 

b. Tahap bervokabel  

Kemampuan bervokabel dilanjutkan dengan kemampuan 

mengucapkan kalimat sederhana, dan kalimat yang lebih sempurna. 

Namun, hal ini dikuasai secara berjenjang dan dalam jangka waktu 

tertentu.  

1) Kata Pertama  

Menurut Francescato dikutip dari Lilis anak belajar 

mengucapkan kata sebagai suatu keseluruhan, tanpa 

memperhatikan fonem  kata-kata itu satu persatu. Umpamanya, 

ketika anak belum mapu mengucapkan fonem [k], tetapi sudah 

dapat mengucapkan fonem [t], dia akan menirukan kata [ikan] dan 
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[itan]. Dan dia menyederhanakan pengucapan yang dilakukan 

secara sistematis.  

2) Kalimat Satu Kata  

Kalimat suku kata yang lazim disebut ucapan holofrasis oleh 

banyak pakar dapat dianggap bukan sebagai kalimta, karena 

maknanya sukar diprediksikan. Kalimat bagii mereka dalam 

pemerolehan sintaksis baru dimulai kalau anak itu sudah dapat 

menggabungkan dua buah kata (lebih kurang ketika berusia dua 

tahun). Perkembangan kosakata anak pada awalnya memang 

lambat. Namun kemudian agak cepat, sehingga pada usia 18 bulan, 

anak telah memiliki kosakata sebanyak 50 buah. Kata-kata yang 

dikuasai itu kebanyakan kata benda, kemudian menyusul kata yang 

menyatakan tindakan.  

3) Kalimat Dua Kata 

Kalimat dua kata adalah kalimat yang terdiri dari dua buah kata, 

sebagai kelanjutan dari kalimat satu kata. Dalam menggabungkan 

kata, anak mengikuti urutan kata yang terdapat pada bahasa orang 

dewasa. Urutan dua kata itu seperti menurut Bloom dan Brown 

dikutip dalam Lilis, sebagai berikut: setelah penguasaan kalimat 

dua kata mencapai tahap tertentu, maka berkembanglah 

penyusunan kalimat yang terdiri dari tiga buah kata. 
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4) Pendapat lain tentang perkembangan bahasa Tahap Banyak kata 

Usia (3-5 Tahun)
18

  

Pada saat mencapai usia tiga tahun, anak semakin kaya dengan 

perbendaharaan kata. Mereka sudah mulai mampu membuat 

kalimat pertanyaan, pernyataan negatif, kalimat majemu, dan 

berbagai bentuk kalimat. Terkait dengan itu menurut Tompkins 

dan Hoskisson dikutip dari Lilis menyatakan bahwa pada usia 3-4 

tahun, tututan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih 

teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya dua kata, tetapi tiga atau 

lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa 

orang dewasa. Sebagian besar aturan gramatika telah dikuasainya 

dan pola bahasa serta panjang tuturanya semakin bervariasai. 

c. Perkembangan bahasa dari George S. Morrison diktip dari Suci  

Anak-anak mengembangankan bahasa dalam urutan yang dapat 

diprediksikan, dan merupakan proses tahapan usia, yang akan 

dijelaskan selanjutnya. Adalah sebagai berikut:
19

  

1) Kata Pertama  

Kata-kata pertama anak hanyalah kata-kata pertama anak 

berbicara tentang orang-orang : papa, mama, ibu dan bayi 

(menyebutkan diri mereka sendiri) ; binatang: anjing, kucing, sapi, 

kendaraan; mobil, motor, sepeda, dll. 

                                                           
18

 George. S Morrison  Dasar- Dasar Pendidikan Anak Usia Dini pada...................... , hal 60  
19

 Ibid, hal 198-199 
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2) Kata Holofrasis  

Anak merupakan komunikator yang luar biasa tanpa kata-kata. 

Ketika anak memiliki orangtua dan guru yang penuh perhatian, 

anak berkembang menjadi komunikator yang terlatih dengan 

menggubakan isyarat, ekspresi wajah, intonasi bunyi, menunjuk, 

dan menjangkau untuk membuat orang mengetahui apa yang 

mereka inginkan dan untuk mendapatkan apa yang mereka 

inginkan.  

3) Resepresentasi Simbolis  

Dua peristiwa perkembangan yang penting terjadi kira-kira pada 

usia dua tahun. Yang pertama adalah perkembangan representasi 

simbiolis, Resepresentasi terjadi saat sesuatu menggantikan 

gambaran dalam pikiran. Penggunaan simbol dalam pikiran juga 

memudahkan anak untk berpartisipasi dalam dua proses yang 

merupakan ciri-ciri usia dini .  

D.  Anak Usia Dini ( Usia 4-5 Tahun) dalam Perkembangan Bahasa (Bahasa 

Ekspresif) 

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
20

  

 

 

 

                                                           
20

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 

“Standar Pendidikan Anak Usi a Dini”, dalam Salinan Tahun 2009, hal 10 
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Tabel 2.1 

Anak Usia 4-5 Tahun Tingkat Pencapaian Perkembangan Bahasa 

No  Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun 

 

1)  Mengulang kalimat sederhana 

2)  Menjawab pertanyaan sederhana 

3)  Menyebutkan kata-kata yang dikenal 

4)  Menceritakan kembali cerita / dongeng yang pernah 

didengar 

 

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 

Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
21

  

Tabel 2.2 

Anak Usia 4-5 Tahun Tingkat Pencapaian Perkembangan Bahasa 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Perkembangan 

Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun 

 

1)  

 

3.11 Memahami 

bahasa ekspresif 

(mengungkapkan 

bahasa secara verbal 

dan non verbal) 

 

Dapat menjawab pertanyaan apa, 

siapa,mengapa,dimana dan sebagainya  

Menirukan kalimat yang disampaikan secara 

sederhana 

 

2)  

 

4.11 Menunjukkan 

kemampuan 

berbahasa ekspresif 

(mengungkapkan 

bahasa secara verbal 

dan non verbal) 

Menceritakan gambar-gambar yang ada 

dalam buku 

Menyebutkan nama benda yang diperlihatkan 

 

 

                                                           
21

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 

“Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini”, dalam http://paud.kemdikbud.go.id/wp-

content/uploads/2016/04/Permendikbud-146-Tahun-2014.pdf diakses pada Februari 2018  
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E. Penelitian Terdahulu  

Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Pola 

Asuh Orangtua dengan Perkembangan Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun di 

PAUD Al-Chusna Tenggur Rejotangan Tulungagung( pada periode 2018-

2019).” Sebagai bahan pertimbangan  yang dicantumkan pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Restyani (2013) 

Judul Penelitian Hubungan Pola Asuh dengan Perkembangan Berbicara Anak 

Usia 4-5 Tahun di TK Al Falah Mempawah
22

 

 

Hasil Penelitian  Hubungan Pola Asuh dengan perkembangan berbicara 

memiliki hubungan yang kuat  

Kontribusi pada 

penelitian  

Menjadi referensi bagi peneliti 

untuk mendapatkan  

data mengenai metode analisis isi kuantitati 

 

Perbedaan pada 

penelitian  

 

 

Peneliti hanya menggunakan alat pengumpulan berupa angket 

dan observasi dan hanya menggunakan adakah hubungan itu 

saja antara pola asuh dengan perkembangan berbicara  

Peneliti  Cahyaning Rosidah (2018) 

 

                                                           
22

 Hubungan Pola Asuh dengan Perkembangan Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun di TK Al 

Falah Mempawah . Restyani 2013 

file:///E:/KULIAH/SKRIPSI%20HUBUNGAN%20POLA%20ASUH%20ORANGTUA%20DEN

GAN%20PERKEMBANGAN%20BERBICARA%20PADA%20ANAK%20USIA%20DINI%20

USIA%204-

5%20TAHUN%20PAUD%20AL%20CHUSNA%20TENGGUR/REFERENSI%20JURNAL/2142

23-none.pdf diakses pada 23 Maret 2018 

file:///E:/KULIAH/SKRIPSI%20HUBUNGAN%20POLA%20ASUH%20ORANGTUA%20DENGAN%20PERKEMBANGAN%20BERBICARA%20PADA%20ANAK%20USIA%20DINI%20USIA%204-5%20TAHUN%20PAUD%20AL%20CHUSNA%20TENGGUR/REFERENSI%20JURNAL/214223-none.pdf
file:///E:/KULIAH/SKRIPSI%20HUBUNGAN%20POLA%20ASUH%20ORANGTUA%20DENGAN%20PERKEMBANGAN%20BERBICARA%20PADA%20ANAK%20USIA%20DINI%20USIA%204-5%20TAHUN%20PAUD%20AL%20CHUSNA%20TENGGUR/REFERENSI%20JURNAL/214223-none.pdf
file:///E:/KULIAH/SKRIPSI%20HUBUNGAN%20POLA%20ASUH%20ORANGTUA%20DENGAN%20PERKEMBANGAN%20BERBICARA%20PADA%20ANAK%20USIA%20DINI%20USIA%204-5%20TAHUN%20PAUD%20AL%20CHUSNA%20TENGGUR/REFERENSI%20JURNAL/214223-none.pdf
file:///E:/KULIAH/SKRIPSI%20HUBUNGAN%20POLA%20ASUH%20ORANGTUA%20DENGAN%20PERKEMBANGAN%20BERBICARA%20PADA%20ANAK%20USIA%20DINI%20USIA%204-5%20TAHUN%20PAUD%20AL%20CHUSNA%20TENGGUR/REFERENSI%20JURNAL/214223-none.pdf
file:///E:/KULIAH/SKRIPSI%20HUBUNGAN%20POLA%20ASUH%20ORANGTUA%20DENGAN%20PERKEMBANGAN%20BERBICARA%20PADA%20ANAK%20USIA%20DINI%20USIA%204-5%20TAHUN%20PAUD%20AL%20CHUSNA%20TENGGUR/REFERENSI%20JURNAL/214223-none.pdf
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Tabel 2.4 

Peneliti Marlina Muslikhatun (2015) 

Judul Penelitian Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan keterampilan 

Berbicara TK Kelompok B 
23

 

Hasil Penelitian  Terdapat hubungan antara keterampilan berbicara dengan 

pola asuh orangtua 

Kontribusi pada 

penelitian  

Menjadi referensi bagi peneliti 

untuk mendapatkan  

data mengenai metode analisis isi kuantitati 

 

Perbedaan pada 

penelitian  

 

 

Peneliti hanya meneliti tentang pola asuh demokratis saja 

dan menggunakan sampel TK B  

Peneliti  Cahyaning Rosidah (2018) 

 

Tabel 2.5 

Peneliti Misbakhul Munir  

Judul Penelitian Hubungan pola asuh ibu terhadap perkembangan bahasa 

anak usiatoddler(1-3tahun) 
24

 

                                                           
23

 Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan keterampilan Berbicara TK Kelompok B. 

Marlina Muslikhatun, 2015 file:///C:/Users/printer%20jaya/Downloads/391-673-1-SM.pdf. 

Diakses pada 23 Maret 2018 
24

 Hubungan pola asuh ibu terhadap perkembangan bahasa anak usiatoddler 

(1-3tahun ), 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=183444&val=6378&title=HUBUNGAN

%20ANTARA%20POLA%20ASUH%20IBU%20TERHADAP%20PERKEMBANGAN%2

0BAHASA%20ANAK%20USIA%20TODDLER%20(1-

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=183444&val=6378&title=HUBUNGAN%20ANTARA%20POLA%20ASUH%20IBU%20TERHADAP%20PERKEMBANGAN%20BAHASA%20ANAK%20USIA%20TODDLER%20(1-3%20TAHUN)%20DI%20DESA%20SAMBIROTO%20DEMAK
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=183444&val=6378&title=HUBUNGAN%20ANTARA%20POLA%20ASUH%20IBU%20TERHADAP%20PERKEMBANGAN%20BAHASA%20ANAK%20USIA%20TODDLER%20(1-3%20TAHUN)%20DI%20DESA%20SAMBIROTO%20DEMAK
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=183444&val=6378&title=HUBUNGAN%20ANTARA%20POLA%20ASUH%20IBU%20TERHADAP%20PERKEMBANGAN%20BAHASA%20ANAK%20USIA%20TODDLER%20(1-3%20TAHUN)%20DI%20DESA%20SAMBIROTO%20DEMAK
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Hasil Penelitian  Terdapat hubungan antara pola asuh ibu terhadap 

perkembangan bahasa anak usia 1-3 tahun 

Kontribusi pada 

penelitian  

Menjadi referensi bagi peneliti 

untuk mendapatkan  

data mengenai metode analisis isi kuantitati 

 

Perbedaan pada 

penelitian  

 

 

Peneliti meneliti tentan pola asuh ibu terhadap anak, usi 

ayng diteliti adalah 1-3 tahun atau toddler  

Peneliti  
Cahyaning Rosidah (2018) 

 

Tabel 2.6 

Peneliti Ika Cahya Pratiwi (2016) 

Judul Penelitian Pola asuh orangtua berhubungan dengan perkembangan 

bahsa anak Universitas Muhammdiyah Surakarta 
25

 

Hasil Penelitian  Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan ketika 

orangtua menerapkan pola asuh otoriter dengan bahasa 

anak  

Kontribusi pada 

penelitian  

Menjadi referensi bagi peneliti 

untuk mendapatkan  

data mengenai metode analisis isi kuantitati 

 

Perbedaan pada Peneliti hanya menggunakan pola asuh otoriter dengan 

                                                                                                                                                               
3%20TAHUN)%20DI%20DESA%20SAMBIROTO%20DEMAK diakses pada 12 Maret 

2018 
25

 Pola asuh orangtua berhubungan dengan perkembangan bahsa anak Universitas 

Muhammdiyah Surakarta, 2016 

http://eprints.ums.ac.id/42834/1/ARTIKEL%20PUBLIKASI.pdf diakses pada Febuari 2018 

 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=183444&val=6378&title=HUBUNGAN%20ANTARA%20POLA%20ASUH%20IBU%20TERHADAP%20PERKEMBANGAN%20BAHASA%20ANAK%20USIA%20TODDLER%20(1-3%20TAHUN)%20DI%20DESA%20SAMBIROTO%20DEMAK
http://eprints.ums.ac.id/42834/1/ARTIKEL%20PUBLIKASI.pdf
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penelitian  

 

 

sampel TK A dan TK B  

Peneliti  Cahyaning Rosidah (2018) 

 

Pada penelitian yang pertama yang  sama ynag diteliti yang membedakan adalah 

cara mengambil sampel dan juga cara mengumpulkan data. Peneliti yang kedua 

hanya mengambil pola asuh demokrtis saja sedangkan di penelitian yang akan di 

lakukakan peneliti adalah semua pola asuh, dan sampel yang diambilpun berbeda 

peneliti kedua menggunakan sampel TK B.Sedangkan penelitian ini menggunakan 

PAUD atau Kelompok Belajar  sebagai sampel yakni usia 4-5 tahun pada 

semseter kedua.  

Sedangkan penelitian yang ketiga pola asuh ibu dengan usia 1-3 tahun dan itu 

yang membedakan dari penelitain yang dilakukan. Yang keempat yang 

membedakan dari penelitian ini, peneliti ini hanya mengambil pola asuh otoriter 

saja. Peneliti mempelajari betul penelitian ini mulai langkah-langkah metode 

kuantitatif, uji validitas dan reabilitas sampai ke korelasi parsial, hingga seminar 

skripsi tersebut untuk lebih mendalami. 
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F. Kerangka Berpikir 

Terdapat tiga pola asuh orangtua menurut Diana Baumrind yang pertama 

adalah pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memberikan pengarahan, 

memantau anak dengan tanpa meninggalkan rasa kasih sayang kepada anak, pola 

asuh permisif adalah pola asuh yang  membiarkan setiap perilaku anak tanpa 

pengontrolan dari orangtua, pola asuh otoriter adalah pola asuh yang sangat ketat 

dan tidak longgar dalam setiap pengambilan keputusan orangtua. Pola asuh juga 

berhubungan dengan perkembangan berbicara anak jika pola asuh yang diberikan 

orangtua sesuai dengan perkembangan berbicara anak maka anak akan lancar pula 

dalam berbicaranya, dan jika pola asuh yang diberikan kurang sesuai dengan 

perkembangan berbicara anak juga akan kesulitan dalam berbicara.  

Perkembangan Berbicara dengan kisi-kisi yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut : Dapat menjawab pertanyaan apa,siapa,mengapa dan dimana, dapat 

menirukan kalimat yang disampaikan secara sederhana, mengungkapkan 

keinginan, perasaan dan pendapat dengan kalimat sederhana,  menyebutkan nama 

benda yang diperlihatkan, menyebutkan kelompok gambar yang dimiliki 

berdasarkan bunyi yang sama, menunjukkan perilaku senang terhadap gambar 

yang ada di dalam buku LKA.  
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