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ABSTRAK 
Masalah keterlambatan bicara merupakan salah satu penyebab 

gangguan perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak. 

Keterlambatan bicara merupakan masalah yang cukup serius dan perlu 

mendapat penanganan segera. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui fakto-faktor penyebab keterlambatan bicara (speech 

delay) pada anak usia prasekolah. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.  

Instrument yang digunakan adalah wawancara dan simak libat cakap 

terhadap subjek primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan bicara (speech delay) 

pada anak usia prasekolah adalah, (1) model yang ditiru, (2) 

kurangnya bimbingan, (3) kurangnya model pengajaran bahasa, (4) 

kurangnya motivasi untuk berbicara, (6) kebiasaan anak dalam 

menonton TV, (7) kebiasaan anak bermain sendiri, dan (7) lingkungan 

orang-orang sekitar. Berdasarkan hasil peneliti disarankan agar orang 

tua lebih memperhatikan perkembangan bahasa anak dengan tidak 

mengikuti pola bicara anak yang salah dan selalu melibatkan anak 

pada setiap kegiatan wicara. 

 
Kata Kunci: keterlambatan bicara, bahasa, anak  usia pra 

sekolah.  

PENDAHULUAN 

Bahasa adalah bentuk aturan atas sistem lambang yang digunakan anak 

dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dilakukan 

untuk bertukar gagasan pikiran dan emosi (Kuntarto, 2013). Bahasa bisa di 

ekspresikan melalui bicara mengacu pada simbol verbal (Kuntarto, 1999). Selain 

dengan menggunakan simbol verbal, bahasa dapat juga diekspresikan melalui 

tulisan, tanda gestural dan musik. Bahasa juga dapat mencakup aspek komunikasi 

nonverbal seperti gestikulasi, gestural atau pantomime. Gestikulasi adalah 

ekspresi gerakan tangan dan lengan untuk menekankan makna wicara. Pantomime 

adalah sebuah cara komunikasi yang mengubah komunikasi verbal dengan aksi 

yang mencakup beberapa gestural (ekspresi gerakan yang menggunakan setiap 

bagian tubuh) dengan makna yang berbeda-beda (Keraf, 1997 : 1).  
Masalah keterlambatan bicara pada anak merupakan masalah yang cukup 

serius yang harus segera ditangani karena merupakan salah satu penyebab 

gangguan perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak. Keterlambatan 

bicara dapat diketahui dari ketepatan penggunaan kata, yang ditandai dengan 
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pengucapan yang tidak jelas dan dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan 

bahasa isyarat, sehingga orang tua maupun orang yang ada disekitarnya kurang 

dapat memahami anak, walaupun si anak sebenarnya dapat memahami apa yang 

dibicarakan orang.  
Semakin dini mendeteksi keterlambatan bicara, maka semakin baik 

kemungkinan pemulihan hambatan tersebut. Deteksi dini keterlambatan bicara 

harus dilakukan oleh semua individu yang terlibat dalam penanganan anak ini. 

Kegiatan deteksi dini ini melibatkan orang tua, keluarga, dokter kandungan yang 

merawat sejak kehamilan dan dokter anak yang merawat anak tersebut. Dalam 

deteksi dini tersebut harus bisa mengenali apakah keterlambatan bicara anak 

merupakan sesuatu yang fungsional atau yang nonfungsional. Keterlambatan 

bicara fungsional merupakan penyebab yang sering dialami oleh sebagian anak. 

Keterlambatan bicara golongan ini biasanya ringan dan hanya merupakan 

ketidakmatangan fungsi bicara pada anak. Pada usia tertentu terutama setelah usia 

dua tahun, anak tersebut akan membaik. Tetapi bila keterlambatan bicara tersebut 

bukan karena proses fungsional (non fungsional) maka gangguan tersebut harus 

lebih diwaspadai karena bukan sesuatu yang ringan, maka harus cepat dilakukan 

stimulasi dan intervensi dapat dilakukan pada anak tersebut (Tjandrajani, 2012).  
Menurut Hurlock (1978: 194-195), definisi keterlambatan bicara pada anak 

yaitu apabila tingkat perkembangan bicara berada di bawah tingkat kualitas 

perkembangan bicara anak yang umurnya sama yang dapat diketahui dari 

ketepatan penggunaan kata. Dalam mempengaruhi keterlambatan dalam hal 

berbicara ada banyak faktor. 

Hambatan pada perkembangan bicara nantinya tidak hanya dapat 

mempengaruhi penyesuaian sosial dan pribadi anak, tetapi juga dapat 

mempengaruhi penyesuaian akademis anak, karena pentingannya fungsi 

perkembangan bicara pada anak tersebut, maka penelitian ini berusaha 

menggambarkan apa saja yang dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan bicara pada anak. 

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti terhadap anak-anak usia prasekolah 

di Desa Sungaai Pandan. Bahwasanya peneliti menemukan adanya anak-anak 

yang memiliki fisik yang bagus, psikologi bagus, alat ucap yang lengkap tapi ada 

yang lebih aktif berbicara dan ada anak-anak yang cenderung pendiam dan malu-

malu untuk bicara, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam penyebab dari 

terjadinya dua fenomena tersebut. Selain mengamati anak-anak peneliti juga 

mengamati hubungan sosial antara anak dan orang tua di Desa Sungai Pandan, 

banyak orang tua yang kurang memperhatikan pertumbuhan bahasa anak sehingga 

bisa menyebabkan masalah keterlambatan bicara pada anak tersebut. Contohnya 

kurangnya waktu bersama anak dikarenakan orang tua sibuk bekerja dan juga 

kurangnya pemahaman orang tua terhadap pajanan bahasa, padahal pengaruh 

pajanan bahasa sangat besar untuk mengatasi keterlambatan bicara.misalnya 

orang tua harus mengimplementasikan pajanan bahasa agar anak-anaknya siap 

mengikutinya dengan baik sehingga menjadi anak yang aktif berbicara.   
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METODE PENELITIAN  

Desain Penelitian 
 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Metode kualitatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini untuk 

mendeskripsikan faktor keterlambatan 

bicara pada anak usia prasekolah yang terjadi pada lingkungan rumah dan 

sekolah. Sebagaimana tujuan dari metode kualitatif adalah menggali lebih dalam 

tentang ketidaksadaran yang terdalam tentang masalah tertentu. Relevan dengan 

poin di atas, ialah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah berusaha untuk 

menemukan pemahaman terdalam tentang isi – isu tertentu. 

Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apa saja penyebab 

keterlambatan bicara (speech delay) pada anak. Dalam penelitian ini peneliti akan 

melihat hal-hal yang timbul sebagai sebab dari keterlambatan bicara (speech 

delay). Karena alasan tersebut, maka akan lebih mendalam jika dihasilkan dalam 

hasil penelitian yang berupa kata-kata apa adanya sesuai dengan yang 

diungkapkan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dilakukan oleh subjek 

peneliti. 
 

Data dan Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah pengucapan kata yang terindikasi sebagai 

keterlambatan bicara yang terjadi pada anak usia prasekolah. Berdasarkan pada 

fokus penelitian yaitu keterlambatan bicara (speech delay) pada anak, maka 

peneliti menentukan sumber data dari penelitian ini berasal dari subjek penelitian 

yakni anak yang mengalami keterlambatan bicara yang memiliki karakteristik dan 

pertimbangan tertentu dan narasumber penelitian yakni orang tua dan guru subjek 

penelitian.  

Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap satu orang anak yang mengalami 

keterlambatan bicara. Alasan pengambilan subjek penelitian ini berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang telah disesuaikan dengan tema penelitian di 

mana subjek di sini merupakan anak yang mengalami keterlambatan bicara 

(speech delay) yang sekarang berusia 5 tahun dan bertempat tinggal di Desa 

Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu. 

Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik simak. Metode simak dan catat dilakukan dengan cara menyimak tuturan 

oleh informan pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Teknik simak adalah 

cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa.  
Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik lanjutan yaitu teknik simak 

libat cakap dan teknik catat serta teknik rekam. Teknik simak libat cakap ialah 

peneliti melakukan penyadapan terhadap pembicaraan informan dengan cara 
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terlibat langsung dan menyimak pembicaraan informan. Teknik selanjutnya yang 

digunakan peneliti ialah teknik catat, yaitu peneliti mencatat data-data dari 

informan berupa kata-kata ataupun kalimat yang diperoleh dalam penelitian.  
Dalam hal pengumpulan data ini peneliti juga melakukan teknik pancingan 

dimana pertanyaan yang diajukan tergantung kepada spontanitas peneliti. Peneliti 

mengajukan pentanyaan kepada informan dengan suasana yang biasa dan wajar 

selayaknya pembicaraan pada kehidupan sehari-hari. 

HASIL PENELITIAN 
 

Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Bicara di Rumah 

Pada sub bab ini akan menjelaskan percakapan antara anak dan orangtuanya 

di Rumah, disini peneliti akan melihat peran orang tua dalam mengupayakan 

perkembangan bahasa anak dengan cara berikut: model yang baik untuk ditiru, 

kesempatan untuk berpraktik, motivasi dan bimbingan.  

(1) Model yang Ditiru 

Untuk mengetahui model yang baik untuk ditiru dapat dilihat dalam 

percakapan antara Ibu Saki dan Saki berikut:  
N : Saki domah la yo, mak nak pegi (Saki dirumah aja ya, ibu mau 

pergi)  

S  : Ikut, ngan nggak unggu umah (ikut, saya tidak mau nunggu di 

rumah) 

N  : Unggu umah la yo, mak nak pegi benta (nunggu rumah aja ya, 

ibu mau pergi sebentar) 

Percakapan ini terjadi pada saat ibu Saki mau ke kebun dan seolah-olah ibu 

Saki ingin meninggalkannya di Rumah sendirian. Kesalahan di sini ketika ibu 

Saki mengatakan “unggu di umah la yo, mak nak pegi benta” seolah-olah dia 

sudah membenarkan kata “unggu” yang diucapkan Saki seharusnya ibu Saki 

menggunakan kata “Tunggu di Rumah” sebagai model bahasa yang baik untuk 

ditiru. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua sebagai orang terdekat 

untuk menjadi model yang baik bagi anak diantaranya adalah dengan melakukan 

Expanding yakni menyatakan ulang apa telah dikatakan anak dalam bahasa yang 

baik untuk suatu kosa kata. 

Dari contoh lain juga tergambar pada percakapan berikut: 

N  : Saki jago, payoh mandi sakulah (Saki bangun, ayok mandi 

Sekolah, kemudian Saki bangun dan dibawa ke kamar mandi) 

S  : Ingin, ingin (dingin, dingin, sambil loncat-loncat ketika ibunya 

mulai memandikannya) 

N :  Ingin dikit, tahan la benta (dingin dikit, tahan sebentar). 

Percakapan ini terjadi di pagi hari, ketika Saki dimandikan oleh ibunya, kata 

“ingin 

dikit” yang diucapkan ibu Saki sebuah model yang salah, seharusnya Ibu Saki 

membenarkan kata “ingin” menjadi kata “ dingin” sehingga Saki menyadari 

bahwa kata yang ia ucapkan itu salah. Karena yang seharusnya anak seusia Saki 

sudah bisa mengucapkan kata “dingin”, orang tua harus meluruskan ucapan 



5 

 

sianak, dan secara terus-menerus membiasakan anak mengucapkan kata-kata yang 

benar. Jangan sekali-kali mengulangi kata yang salah diucapkan anak, karena 

mereka akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang salah tersebut. salah satu 

faktor yang dijadikan penilaian dari aspek kebahasaan yaitu ketepatan ucapan 

(pelafalan), hal ini terbukti ketika peneliti mengamati subjek lainnya yang 

memiliki umur yang sama, misalnya: 

N : Zelfa es batu rasanya?  

Z  : Dingin  
Di sini peneliti menggunakan teknik pancing agar subjek mengucapkan kata 

“dingin” dan hasilnya subjek mampu mengucapkan kata “dingin” dengan baik. Itu 

artinya ada kesalahan terdapat pada Saki. Beberapa faktor yang menjadi 

kekurangan orang tua Saki sebagai model yang baik untuk ditiru diantaranya; 

Pertama, ibu Saki sering mengikuti kata yang salah diucapkan Saki, dengan cara 

mengulang kembali kata yang diucapkan Saki, sehingga Saki beranggapan bahwa 

kata yang diucapkannya telah benar. Kedua, jarangnya pembenaran salah kata 

yang dilakukan oleh orang tua Saki, hal ini terlihat dari pengulangan kata yang 

salah yang dilakukan oleh Ibu Saki tanpa berupaya untuk memperbaiki dengan 

menggunakan kata yang benar. Berikut kutipan wawancara dengan ibu Saki: 

“kalo kini tu lah lumayan bisa lah bang, karno nyo ko sudah sakulah TK 

kini tu, kalu kini tu nan sering di denga misalnyo kalonyo nyebut dingin tu 

“ingin” kalo nyebut sambal tu “samal” kadang awak tabao jugo 

bahasamyo” 
 
“kalau sekarang sudah lumayan bisa bang, karena Saki sudah Sekolah Tk , 

kalau sekarang bahasa Saki yang sering di dengar misalnya kata dingin di 

sebut “ingin” kalau nyebut sambal itu “samal” kadang kita sering terbawa 

dengan bahasa dia” 

Pernyataan tersebut menunjukan rendahnya pemahaman orang tua Saki 

terhadap perkembangan bahasa sang anak. Pengaruh orang tua terhadap 

kemampuan berbahasa anak tidak diragukan lagi. Namun, masih banyak orang 

mengira bahwa keterampilan bahasa anak akan berkembang dengan sendirinya 

selaras dengan perkembangan jasmani dan bertambahnya usia anak. Oleh sebab 

itu tidak banyak orang tua yang berusaha untuk melatih dan mengembangkan 

keterampilan berbahasa.  

(2) Kurangnya bimbingan dari orang tua 

Pada kesempatan lain, peneliti menanyakan langsung kepada subjek dengan 

pertanyaan: 
 
P : Saki sudah makan? 

S : Yah 

P : Apo sambal? 

S : Samal ikan (sambal ikan) 
 
Pertanyaan tersebut ketika peneliti berada di rumah subjek, sedang bermain 

dengan subjek itu sendiri. Dalam percakapan tersebut peneliti menemukan dua 

kata, pertama kata “yah” yang seharusnya “lah/sudah” dan kedua, kata “samal” 

yang seharusnya sambal. Percakapan ini menggambarkan bahwa kurangnya 
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bimbingan dari orang tua untuk memberikan model yang baik dengan 

membetulkan setiap kesalahan yang diucapkan anak dalam meniru model.  
N : Saki bapak mano? 

S : Tialang (di kebon) 

N : Ayamnyo tido (ayamnya tidak ada) 
 
Pada percakapan ini subjek lagi main game, di sini peneliti menanyakan 

langsung kepada subjek tentang keberadaan bapaknya, subjek langsung menjawab 

dengan kata “tialang” yang seharusnya “di talang/di kebon” dan kemudian peneliti 

mengucap kata “ayam” kemudian direspon oleh subjek dengan “ayamnyo tido” 

yang seharusnya “ayamnyo dido”. Percakapan ini menggambarkan bahwasanya 

Saki mengalami gangguan keterlambatan bicara, dikarenakan kurangnya asupan 

model yang baik dari lingkungan dan orang tuanya.  
Perkembangan berbahasa manusia cenderung sama di seluruh dunia, 

walaupun tiap-tiap anak mempunyai perbedaan dalam perkembangan bahasa. 

Kecakapan bahasa anak ini sangat penting. Keluarga adalah tempat pertama dan 

utama bagi anak untuk mengembangkan kecakapan bahasa anak. Karena itu 

kecakapan berbahasa anak dipengaruhi oleh bimbingan dari orang tua, keteraturan 

keluarga dalam penggunaan bahasa dan kesengajaan keluarga memengaruhi anak-

anaknya.  
Dan berikut contoh percakapan yang lain dengan subjek yang berbeda: 
 
N : Zelfa tadi pagi bapak pergi ke mano? 

Z : Ke Talang bang 
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N : di talang zelfa ado sungai dak? 

Z : dido bang 

Ini adalah pertanyaan pancingan supaya subjek bisa mengucapkan kata “ke 

talang” dan kata “dido” dan hasilnya subjek ini mampu mengucapkan kata 

tersebut dengan benar. Kondisi tersebut menggambarkan adanya perbedaan 

kemampuan bicara antara kedua subjek, dimana Saki selaku subjek utama dalam 

penelitian ini menunjukan keterlambatan bicara dengan dibuktikan adanya 

pemenggalan huruf dalam kosakata yang diucapkan, sedangkan Zelfa selaku 

Subjek pembanding mampu mengucapkan kata-kata dengan baik dan benar yang 

berlaku dilingkungan Saki dan Zelfa.  

Faktor Penyebab Keterlambatan Bicara di Sekolah 

Pada hari Sabtu peneliti pergi ke TK tempat Saki belajar, peneliti bertemu 

dengan ibu Sitah sebagai pengajar di sana, beliau mengatakan  
“kalo di sini yang mengalami gangguan keterlambatan bicara itu Saki, 

memang dari awal masuk, ibunya sudah nitip untuk diajarkan bicara 

karena anaknya agak susah bicara”  
Kemudian peneliti menanyakan lagi tentang cara guru untuk meningkatkan 

kemampuan bicara anak didik,  
“pertama-tama kami sering mengajak anak-anak bicara, misalkan 

menanyakan ke pada mereka nama-nama binatang dan lainnya, seandainya 

mereka salah sebut, kami benarkan, kalo tidak kita benarkan dikhawatirkan 

akan salah terus, dan kalo sebelum belajar kami ajak berdoa dan berfikir 

tantang nama teman-temannya” 

(1) Mengajar anak untuk berfikir Contoh pada percakapan 

berikut: 
 
G : Saki siapa yang tidak masuk hari ini? 

S : Nur buk 

G : Nama panjangnya siapa? 

S : (Saki diam dan bingung) 
 
Dengan ekspresi Saki yang bingung maka guru tersebut melanjutkan dengan 

membimbing Saki untuk menyebutkan nama siswa yang tidak hadir  
G : Nur Siii 

S : Nur Sila 
 
Percakapan tersebut adalah cara guru untuk mengajak anak-anak untuk 

berfikir tentang nama-nama kawannya dan sekalian mengajak anak untuk aktif 

berbicara. Senada dengan ibu Sitah, ibu yang akrab di sapa dengan ibu Mut ini 

mengungkapkan bahwa “kami juga sering mengajak anak-anak bicara, terkadang 

kita susah paham apa yang disebut anak, dan juga kami sering mengajarkan 

mereka untuk mengetahui benda-benda atau pun dedaunan” seandainya kalo ada 

kata yang salah maka langsung kita betulkan ucapannya”.  
Contoh pada percakapan berikut: 
 
G : Ini gambar apa? 

S : Atap buk 



8 

 

G : kalau yang ini jendela yaa 

Percakapan di atas adalah cara guru berinteraksi dengan anak, agar setiap 

anak mengetahui setiap nama benda dan sesuatu yang ada di sekelilingnya.  

(2) Mengajar anak untuk bercerita 

Jadi, pada hari Senin ibu Sitah menyuruh anak-anak didiknya untuk mencari 

bermacam-macam jenis daun di halaman Sekolah, kegiatan ini bertujuan untuk 

agar anak- anak didik mengenal berbagai macam jenis daun dan mampu 

mengucapkan nama-nama jenis daun tersebut.  
G : Ini daun apa Saki? 

S : daun kelapa buk 

G : daun kelapa bentuknya pannn. . . 

S : panjaaang buk 

Percakapan tersebut bertujuan agar anak mampu mengucapkan kata dengan 

benar dan melatih anak untuk berfikir dengan macam-macam nama daun. Selain 

dengan kegiatan ini, ibu Sitah juga mengajak anak-anak untuk bercerita dengan 

tujuan agar anak-anak mampu berfikir dan menguasai kosa-kata dengan baik. Di 

sini guru menggunakan teknik pancingan agar anak mampu bercerita dengan 

dirinya. 

G : anak-anak air gunanya untuk? 

M : mandi buk 

M : saya mandi pagi tadi dingin sekali buk 

Percakapan di atas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara anak 

dengan menggunakan tema air. 

Tabel  1. Contoh Kata-kata Salah yang Diproduksi Anak dan Asal Perolehannya 

No 
Kata yang diucapkan 

Subjek 
Kata yang seharusnya Sumber perolehan 

1 Tialang Talang (Kebun) Orang tua 

2 Utong Motong (Menyadap Karet) Orang tua 

3 Unggu Tunggu Orang tua 

4 Ijam Pinjam Orang tua 

5 Akut Takut Orang tua 

6 Ula Ular Orang tua 

7 Cuap Suap Orang tua 

8 Namuk Nyamuk Orang tua 

9 Inyum Minum Orang tua 

10 Atuh Jatuh Orang tua 

11 Tuyun Turun Orang tua 

12 Aik Naik Orang tua 

13 Ucu Susu Orang tua 

15 Tido Dido (Tidak Ada) Orang tua 

16 Samal Sambal Orang tua 

17 Cakula Sakulah (sekolah) Orang tua 

18 Amo Lamo (lamban) Orang tua 

19 Ago Jago (bangun) Orang tua 
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Penyebab Keterlambatan Bicara Pada Anak Usia Prasekolah 

Keterlambatan bicara pada Saki sebagai subjek penelitian dapat dilihat dari 

berbagai kosakata yang diucapkannya, dimana kosakata tersebut diucapkan oleh 

subjek secara terpotong-potong atau pemenggalan dari huruf awal serta adanya 

penggantian konsonan pada beberapa huruf yang diucapkan oleh subjek yang 

berbeda dengan kata yang diucapkan oleh teman sebaya pada lingkungan rumah 

subjek atau pada sekolah subjek. Berikut merupakan beberapa kosakata yang 

peneliti peroleh berdasarkan hasil pendengaran secara langsung pada subjek 

penelitian dan wawancara dengan beberapa informan 

Tabel 1 di atas menunjukan bahwa sumber kosakata yang diperoleh Subjek 

umumnya bersumber dari orang tua, hal ini tidak terlepas dari peran orang tua 

sebagai pendidik pertama dalam kehidupan sang anak. Orangtua dan lingkungan 

terdekat memegang peranan penting dalam perkembangan bicara dan bahasa 

seorang anak. Kosakata anak berbanding lurus dengan jumlah kata yang 

didengarnya pada masa kritikal perkembangan bicaranya. Kondisi tersebut dapat 

digambarkan pada grafik berikut ini: 

Selain itu sumber bahasa kedua yang  diperoleh subjek adalah media massa. 

Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan dari subjek menonton TV yang diakibatkan 

oleh kesibukan orang tua dalam bekerja. Maraknya tayangan film kartun di 

televisi berpengaruh terhadap akuisisi bahasa anak yang dipergunakannya, 

terutama pada anak usia pra sekolah yakni umur empat sampai enam tahun. Salah 

satu program televisi anak luar negeri yang ditayangkan di Indonesia adalah film 

animasi upin dan ipin, boiboiboy yaitu film animasi yang berasal dari negara 

Malaysia. Film upin dan ipin hadir di MNC TV. Keberhasilan film upin dan ipin 

adalah dapat menarik hati penonton baik dari kalangan anak-anak, dewasa 

maupun orang tua. Hasil yang diperoleh ketika melakukan penelitian pada subjek 

penelitian, ditemukan bahwa terdapat adanya pengaruh media massa khususnya 

siaran TV yang menayangkan film animasi seperti upin dan ipin, boyboiboy, 

gemul, dan film animasi lainnya. Hal ini terlihat pada saat bahasa yang digunakan 

oleh subjek dalam percakapannya dilingkungan bermain subjek maupun sekolah, 

subjek sering menirukan apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh pada film animasi 

tersebut.  
Seringnya menonton tayangan upin dan ipin menjadikan anak tahu betul 

dengan apa yang sering digunakan oleh tokoh-tokoh dalam tayangan tersebut 

seperti betul... betul...betul, cikgu, saya suke... saya suke, dan sedaaapnye.. 

Tayangan upin dan ipin juga bukan hanya menampilkan film animasi saja tetapi 

juga menggunakan bahasa melayu, untuk itu timbulah minat dari anak-anak untuk 

20 Ucuk igi Gosok Gigi Orang tua 

21 Akan Makan Orang tua 

22 Alondang Balon gedang (balon besar) Orang tua 

23 Cayui Sayur Orang tua 

24 Anyat Manjat Orang tua 

25 Atit Sakit Orang tua 

26 Alo’ Kepalo (kepala) Orang tua 

27 Buntit Buntut (Bokong) Orang tua 
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menyaksikan tayangan upin dan ipin, setelah menyaksikan tayangan yang lucu 

dan berbahasa melayu, timbul hasrat untuk mencoba menggunakan bahasa melayu 

dalam kehidupan sehari-harinya seperti yang di ucapkan oleh tokoh-tokoh dalam 

film animasi tersebut  

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, telah dipaparkan data dan 

temuan-temuan penelitian. Temuan temuan tersebut menghadirkan beberapa hal 

terkait dengan focus kajian dan tujuan penelitian, adapun hal-hal yang dapat 

terungkap dalam penelitian ini adalah gambaran mengenai keterlambatan bicara 

(specch delay) pada anak usia prasekolah yang meliputi, kemampuan berbicara 

anak dan factor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicara (specch delay) 

serta perlakuan yang diberikan oleh lingkungan terkait terhadap anak yang 

mengalami gangguan keterlambatan bicara.  
Cara orangtua berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak memegang 

peranan penting dalam mengasah kemampuan berbahasa dan berbicara anak. 

Namun sayang, banyak orangtua tak menyadari itu. Tapi, orangtua yang diam atau 

malas untuk mengajak si kecil berbicara panjang lebar, ini juga berdampak yang 

kurang lebih sama pada si kecil. Orangtua cuma berucap satu atau dua patah kata 

dan jika si anak bertanya, jawaban yang diberikannya amat singkat. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Kuntarto dalam buku Pembelajaran Bahasa Di SD Kelas 

Rendah bahwa dalam memperoleh bahasa ibunya, anak pertama kali akan meniru 

bahasa orang tuanya. Orang tua adalah model pertama bagi bahasa ibu seorang 

anak. (Kuntarto, 2013).   
Lewat gaya komunikasi yang demikian, tidak aneh apabila kemampuan 

berbahasa anak tidak berkembang optimal. Temuan penelitian Kuntarto (Kuntarto, 

1999) menyatakan bahwa kegagalan orang tua dalam menjadi model bahasa 

anaknya bisa berakibat fatal, yakni perkembangan bahasa anak tidak berbanding 

lurus dengan perkembangan fisiknya. Artinya, boleh jadi fisik anak berkembang 

sempurna, tetapi si anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan 

bahasanya. Perbendaharaan kata yang dipunyai si anak jadi terbatas dan anak pula 

menjadi kurang terpicu untuk berfikir logis serta analitik  
Peran ibu sangat penting. Ibulah yang menjadi pajanan bahasa (language 

exposure) paling awal bagi anak-anaknya. Ibu menjadi model utama bahasa anak. 

Banyak kasus memperlihatkan bahwa jika ibu pendiam, maka anaknya juga akan 

pendiam. Sebaliknya jika ibu komunikatif, maka anaknya juga komunikatif. 

Dalam kaitan dengan penggunaan bahasa yang santun, hal tersebut tampak nyata 

(Kuntarto, 1999).  

Oleh karena itu, orang tua harus rajin mengajak anak-anaknya untuk 

berbicara dan berkomunikasi. Sesibuk apa pun orangtua hendaknya tidak lupa 

untuk meluangkan waktu mengajak anak-anaknya untuk berkomunikasi. Lebih-

lebih di era digital dewasa ini, yang cenderung menisbikan kegiatan komunikasi 

lisan antar-manusia, dan menggantinya dengan komunikasi digital (misalnya 

melalui gadget), sikap orang tua untuk tetap menjalin komunikasi dengan anak-

anaknya sangat diperlukan agar si anak tidak kehilangan jatidirinya. Orang tua 

harus menanyakan apa yang sedang anak lakukan, ajak bermain tebak-tebakan 
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dengan menyebutkan benda-benda di sekitarnya. Cara efektif untuk meningkatkan 

kosa kata anak, sambil membaca, orang tua harus menunjukkan gambar dan 

menyebut nama bendanya. Setelah itu orangtua harus mengulang-ulang kata 

tersebut.  

Selain orang tua, peran lingkungan dalam perkembangan bahasa anak juga 

sangat penting. Lingkungan di mana si anak tinggal, akan mewarnai bahasa anak. 

Banyak kasus menunjukkan, lingkungan menjadi model kedua bagi bahasa anak. 

Jika lingkungannya baik, maka bahasa anak akan baik pula, perkembangannya 

optimal, lebih-lebih dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa yang santun. 

Penelitian Kuntarto menyatakan bahwa lingkungan menjadi faktor penentu bagi 

model bahasa anak yang santun (Kuntarto, 1999).   
Lingkungan akan membimbing pola tutur anak. Bimbingan berarti 

membicarakan tiga hal yaitu model yang baik, pemberian contoh yang jelas, dan 

juga pembetulan pada setiap kesalahan yang dibuat oleh anak. Dalam pengamatan 

peneliti, anak kurang mendapatkan model yang baik dari orang tuanya. Orang tua 

mestinya dapat mengucapkan kata dengan perlahan dan jelas. Intensitas orang tua 

dalam berinteraksi sangatlah sedikit. Orang tua juga tidak membetulkan kalimat 

yang salah pada subjek, bahkan mereka memaklumi kesalahan tersebut, sehingga 

membuat subjek kekurangan bimbingan bahasa dari orang tuanya.  
Dari berbagai hal yang berkaitan dengan pajanan bahasa yang sudah dibahas 

di atas. Dapat diambil simpulan bahwa keterlambatan bicara lebih banyak 

disebabkan oleh kurangnya anak mendapatkan bimbingan yang cukup dalam 

proses belajar berbicara terutama dari orang tuanya. Monks dkk (2002:160) 

menjelaskan, cara yang paling baik untuk membimbing belajar berbicara adalah, 

(1) menyediakan model yang baik, (2) mengatakan kata-kata dengan perlahan dan 

cukup jelas, (3) memberikan bantuan mengikuti model tersebut dengan 

membetulkan setiap kesalahan yang mungkin dibuat anak dalam meniru model 

tersebut.  
Hal itu menandakan bahwa pola asuh pada anak menjadi penentu bahasa 

anak. Di era sekarang, tuntutan kehidupan saat ini yang membuat banyak orang 

tua sama-sama bekerja membuat fenomena keterlambatan bicara marak terjadi. 

Kondisi semacam ini tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan bahasa 

generasi penerus perjuangan bangsa kita. Pembelajaran bahasa di sekolah tidak 

akan sukses apabila pemeroleh bahasa anak yang terjadi sebelum mereka sekolah 

juga tidak sukses. Kaitan erat antara pembelajaran bahasa dan pemeroleh bahasa 

telah dibahas oleh banyak ahli (Kuntarto, 2017). Dalam buku Psikolinguistik dan 

Perkembangannya  (Kuntarto, 2018), dijelaskan peran penting pajanan bahasa 

baik dalam proses pemerolehan bahasa (language acquisition) maupun 

pembelajaran bahasa (language learning). Termasuk dalam panjanan bahasa 

adalah orang tua sebagai model bahasa pertama anak, kemudian lingkungan, dan 

yang terakhir adalah sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran 

bahasa. Ternyata, pola berbahasa, terutama berbahasa yang santun erat kaitannya 

dengan kecerdasan. (Kuntarto, 2016). Dengan demikian, mengajarkan kepada 

anak bahasa yang santun termasuk kegiatan mendorong tumbuh-kembang 

kecerdasan.  

https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=6845651319123965878&btnI=1&hl=id
https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=6845651319123965878&btnI=1&hl=id
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Beberapa fakta menarik tentang pola asuh anak adalah fenomena masa kini, 

di mana penatalaksanaan rumah tangga banyak diserahkan kepada orang lain, 

yakni asisten rumah tangga. Pada kasus yang demikian, peneliti menemukan fakta 

bahwa anak cenderung lambat berbicara. Kesalahan pola asuh juga terjadi ketika 

anak dibiarkan terlalu banyak menonton televisi. Pada saat menonton televisi, 

anak menjadi pemirsa yang tampaknya pasif, namun sesungguhnya mereka 

sedang menemukan sebuah model bahasa yang berbeda. Kebiasaan anak yang 

demikian timbul karena biasanya asisten rumah tangga (ART) harus 

menyelesaikan banyak beban pekerjaan, antara lain menyapu, mengepel, mencuci, 

menggosok, memasak, dan juga mengasuh anak. Dalam keadaan yang seperti itu, 

anak yang menjadi korban. Bahasa anak berkembang sesuai model bahasa ART. 

Celakanya, banyak ART yang kurang pendidikannya sehingga dia tidak 

mengetahui bagaimana cara menjadi model bahasa yang baik bagi anak asuhnya.  

Fakta kedua adalah, orang tua tidak menggunakan acuan atau arahan dalam 

mendidik anak, terutama dalam berbahasa. Umumnya masyarakat di pedesaan 

yang bermata pencaharian sebagai petani terbiasa menitipkan anak mereka pada 

keluarga yang sedang tidak bekerja atau kepada nenek dari anak tersebut. 

Dampaknya adalah anak kurang mendapatkan asuhan berbahasa yang baik dan 

santun. Hal itu terjadi karena orang yang dititipi tidak merasa perlu untuk 

membelajarkan bahasa yang baik dan benar. Mereka tidak memiliki kewajiban 

untuk itu karena sifat tugasnya hanya membantu.  

PENUTUP 

Simpulan 

Sesuai rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dapat 

disimpulkan factor penyebab keterlambatan bicara anak usia prasekolah adalah 

sebagai berikut:  
(1) Faktor penyebab gangguan keterlambatan bicara dapat dirinci 

menjadi, (a) model yang ditiru, (b) kurangnya bimbingan, (c) 

kurangnya model pengajaran bahasa, (d) kurangnya motivasi untuk 

berbicara, (e) kebiasaan anak dalam menonton TV, (f) kebiasaan 

anak bermain sendiri, dan (g) lingkungan orang-orang sekitar. 

(2) Meskipun pajanan bahasa yang disediakan di sekolah sangat baik, 

namun keterlambatan bicara tetap terjadi karena faktor orang tua dan 

lingkungan sangat berperan dalam proses pemeroleh bahasa pada 

anak. Guru sulit untuk dengan cepat mengubah kebiasaan anak 

dalam berbahasa.  

(3) Kurangnya interaksi antara orang tua dan anak menjadi faktor 

terpenting dalam fenomena keterlambatan bicara pada anak usia 

porasekolah.  

Saran 

(1) Temuan penelitian ini dapat menjadi pendorong bagi penelitian 

pemeroleh bahasa dan pembelajaran bahasa pada anak-anak. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, penelitian lanjutan perlu 

terus dilakukan untuk menemukan sumber-sumber lain pada 
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fenomena keterlambatan bicara yang lebih khusus, misalnya pada 

kasus disleksia dan afasia. Kedua kasus tersebut, menurut kajian, 

kini banyak ditemukan di sekolah dasar.  

(2) Hasil penelitian ini hendaknya dapat dipergunakan baik oleh orang 

tua maupun guru untuk merumuskan pola asuh dan pola interaksi 

yang baik.  

(3) Pola asuh dan pola interaksi menjadi faktor yang paling penting bagi 

perkembangan bahasa anak. Untuk mendukung tubuh-kembang 

bahasa anak secara optimal, guru di sekolah perlu memberikan porsi 

yang lebih banyak dalam memilih metode pembelajaran interaktif, 

yang memberi kesempatan luas bagi anak untuk berinteraksi, baik 

interaksi siswa-guru maupun siswa-siswa.   
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