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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya ketika dilahirkan anak memiliki bermacam-macam 

potensi, diantaranya yaitu; potensi fisik, potensi intelektual, potensi sosial, potensi 

emosional, potensi moral dan pote  nsi bahasa. Bahasa merupakan alat utama 

untuk berkomunikasi. Setiap bayi yang lahir mengawali komunikasi dengan 

lingkungan sekitarnya melalui bahasa pertama yaitu bahasa isyarat, yang 

diisyaratkan melalui tangis. Tangis seorang bayi mengkomunikasikan apa yang 

sedang ia rasakan, serta kebutuhan dan keinginannya. Selaras dengan 

perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani yang berkaitan dengan 

proses bicara, kemampuan komunikasi tersebut semakin bertambah dan 

meningkat. Kemampuan komunikasi anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

pertamanya, yaitu keluarga. 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Keluarga 

merupakan suatu kelompok kecil yang terdiri atas Ayah, Ibu dan anak yang 

mengadakan komunikasi (Nauw, 2018). Dalam lingkungan keluarga, anak akan 

mendapatkan pengaruh pertamanya, terlebih lagi dengan seorang ibu. Ibu 

merupakan orang tua pertama yang menjadi panutan sang anak (Surahman, 2019).  

Peran aktif ibu sangat berpengaruh terhadap baik/buruknya sikap atau karakter 

yang dimiliki anak, termasuk cara berkomunikasi dengan bahasa yang baik.  

Bahasa tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tetapi, 

membutuhkan stimulasi dari orang-orang disekitarnya seperti orang tua, terutama 

Ibu. Ibu adalah sosok utama lawan bicara seorang anak. Tidak dapat dipungkiri, 

bahwa Ibu menjadi salah satu penyebab baik atau buruknya cara berkomunikasi 

dan keluasan bahasa yang dimiliki seorang anak. Peran aktif ibu dalam 

membimbing dan mendidik anaknya dengan bahasa yang baik akan menjadi 

momok keberhasilan tercapainya bahasa yang baik yang dimiliki anak 

Anak yang dapat berbicara dengan bahasa yang baik akan tercermin sikap 

sopan dan santun dari anak tersebut. Selain itu, dengan bahasa yang baik akan 

terbentuk kepribadian yang santun dan menghargai orang lain. Fardani (2019) 
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menjelaskan bahwa penggunaan bahasa yang baik seperti bahasa jawa krama akan 

membentuk karakter santun yang dimiliki anak.  

Cara berbicara menggunakan bahasa yang baik patut diterapkan sejak usia 

dini. Karena pada usia tersebut, anak hanya terpengaruh oleh lingkungan keluarga 

dan sekitarnya. Pada usia sekolah dasar yakni antara 6 sampai 13 tahun, cara 

berkomunikasi dan berbahasa anak akan terlihat sesuai dengan apa yang ia 

dapatkan dari lingkungan keluarganya. Anak yang sejak usia dini telah diarahkan 

atau dididik untuk berkomunikasi dengan bahasa yang baik maka ia akan 

berbicara/berkomunikasi dengan bahasa yang baik, dan pula sebaliknya..  

Berdasarkan hasil observasi di SD N 4 Jekulo dijumpai perbedaan cara 

berkomunikasi antara anak satu dengan yang lain. Perbedaan ini terlihat sangat 

mencolok, salah satu anak dari beberapa anak yang sedang bermain terdengar 

sering menggunakan bahasa santun yaitu bahasa krama ketika berkomunikasi 

dengan lawan bicara yang lebih tua dan juga tidak berbicara menggunakan bahasa 

yang kasar ketika berkomunikasi dengan teman sebayanya. Hal ini sangat berbeda 

dengan teman-teman seusianya yang lain. Terdapat 3 bahasa yang digunakan oleh 

anak anak tersebut, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa Krama, dan Bahasa 

Jawa Ngoko. Bukan hanya menggunakan bahasa jawa ngoko, terdapat anak yang 

beberapa kali menggunakan bahasa kasar (misuh).  

Perbedaan cara berbahasa tesebut juga tampak pada kosakata dan cara 

bicara antara anak satu dengan yang lain. Terdapat anak yang menggunakan 

kosakata rumit dan dapat menempatkannya pada kalimat-kalimat dengan jelas. 

Ada pula anak yang masih agak terbata-bata dalam menyusun kata-kata menjadi 

sebuah kalimat yang terstruktur. Hal tersebut dipengaruhi beberapa hal dan salah 

satunya adalah peran ibu yang membimbing perkembangan bahasa anaknya. Hal 

ini terdapat pada penelitian yang telah dilakukan Latifatun Najah pada tahun 

2017, dari hasil penelitiannya diketahui bahwa Ibu dalam proses perkembangan 

bahasa anak berperan sebagai pendamping sekaligus pembimbing. Ibu 

mendampingi anak saat melakukan proses pemerolehan bahasa serta membimbing 

anak dengan memberikan stimulus-stimulus yang berfungsi untuk meningkatkan 

perkembangan bahasa anak.  
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Peran ibu merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan 

berkomunikasi dan berbahasa anak, karena anak pertama kali mengenal bahasa 

melalui ucapan ibu yang berbicara setiap harinya.  Ibu merupakan role model 

pertama bagi anak. Perilaku apapun yang dilakukan ibu dalam aktivitas sehari-hari 

akan menjadi contoh untuk anak, termasuk penggnaan bahasa. Ibu yang 

berinteraksi maupun berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik seperti 

bahasa jawa krama, maka anak akan mencontoh hal yang sama. Begitu pula 

dengan bahasa yang lain. Tidak hanya sebagai role model, ibu juga menjadi 

partner pertama bagi anak. Ketika ibu sering memberikan waktu untuk 

berkomunikasi dengan anak, maka semakin banyak kosa kata yang dipelajari sang 

anak. Anakpun dapat mempelajari struktur kalimat sehingga dapat merangkai kata 

ke dalam kalimat yang terstruktur.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti 

mengambil judul “Peran Ibu dalam Perkembangan Bahasa Anak Usia Sekolah 

Dasar di SD N 4 Jekulo” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Ibu dalam perkembangan bahasa Anak Usia Sekolah Dasar 

di SD N 4 Jekulo? 

2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat peran Ibu dalam perkembangan 

bahasa Anak Usia Sekolah Dasar di SD N 4 Jekulo 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasakan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan peran ibu dalam perkembangan bahasa Anak Usia Sekolah 

Dasar di SD N 4 Jekulo. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat peran Ibu dalam 

perkembangan bahasa Anak Usia Sekolah Dasar di SD N 4 Jekulo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis 

dan manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut: 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu tentang peran aktif ibu 

khususnya dalam mengembangakan bahasa anak usia sekolah dasar. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan untuk penelitian lanjut bagi 

peneliti lain agar dapat memperluas pengetahuan kajian bahasa anak usia sekolah 

dasar. 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk 

perkembangan bahasa anak sekolah dasar. juga diharapkan data digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang 

berhubungan dengan kemampuan bahasa anak usia sekolah dasar. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap lingkungan di sekitar anak 

usia sekolah dasar, yang masih membutuhkan dukungan untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunkasi dan berbahasa. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Subjek dalam  penelitian ini adalah anak usia sekolah dasar yakni antara 6-

12 tahun. Serta, Ibu dari anak tersebut. Tidak hanya anak usia sekolah dasar dan 

ibu, subjek dalam penelitian ini juga melibatkan guru. Guru SD diperlukan untuk 

memberi standar/ukuran bahasa yang baik pada anak usia sekolah dasar.  

Penelitian dilaksanakan di Desa Jekulo tepatnya di rumah-rumah subjek penelitian 

dengan  tetap memperhatikan protocol kesehatan. Objek penelitian ini yaitu peran 

ibu dalam perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan penafsiran ang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul 

skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Peran Ibu dalam Perkembangan 

Bahasa Anak Usia Sekolah Dasar di SD N 4 Jekulo”. Maka definisi operasional 

yang perlu dijelaskan yaitu : 

1.6.1. Peran Ibu 

Peran ibu adalah perilaku seorang ibu yang bertindak secara jelas dan 

dapat dilihat dalam mengurus serta merawat anggota keluarga yang memberikan 
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pengaruh penting terhadap kesuksesan dan kebahagiaan keluarganya. Peran ibu 

sangat menentukan tumbuh kembang anaknya, karena Ibu merupakan pusat dari 

pendidikan dalam keluarga Ibu yang berperan aktif dalam sebuah keluarga, maka 

akan baik keluarganya, begitu pula sebaliknya. 

1.6.2. Bahasa 

Bahasa adalah sebuah alat untuk berinteraksi ketika menjalin komunikasi 

antar manusia satu dengan yang lain, maupun dengan dirinya sendiri. Atau 

definisi lain bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk dapat 

berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan kata ucap atau gerakan 

tubuh.  

  


