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PERAN ORANG TUA TERHADAP PENGOPTIMALAN PERKEMBANGAN 

BAHASA ANAK USIA DINI (0-5 tahun) 

 

Ianatuz Zahro 

PG PAUD FIP IKIP PGRI Jember 

ianatuzzahro@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 
Anak usia antara 0 sampai dengan 5 tahun merupakan usia yang sangat potensial dalam 

perkembangannya, salah satu yang begitu berkembang diusia ini adalah perkembangan 

bahasa. Perkembangan bahasa anak dapat berkembang secara maksimal apabila orang tua 

berperan aktif dalam menstimulus sesuai dengan karakteristik dan usia anak. Orang tua 

perlu mengetahui lebih jauh tentang tahapan-tahapan perkembangan bahasa dan apa saja 

yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pada setiap tahapan-tahapan tersebut.Dalam hal 

ini orang tua atau pengasuh. 

 

Kata kunci : Peran orang tua, perkembangan bahasa anak. 
 

Pendahuluan 

Sejak anak-anak dilahirkan, mereka telah menjadi bagian dari lingkungan 

sosialnya.Di dalam lingkungan sosial inilah perkembangan bahasa dimulai.Keluarga 

merupakan lingkungan terkecil bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga 

lingkungan keluarga mempunyai peranan penting dalam mendukung perkembangan 

berbahasa anak.Dalam keluarga anak mendapatkan bahasa pertamanya; yang biasa 

disebut bahasa ibu. Menurut beberapa pengamatan yang melahirkan Hipotesis nurani 

yang dilakukan oleh ahli bahasa (Lenneberg, 1967, Chomsky, 1970) menyatakan bahwa 

semua anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya ketika bahasa itu 

diperkenalkan dan tidak diasingkan dari keluarganya. (Chaer, 2002). 

Lebih lanjut, Chomsky dan Miller (1957) mengatakan bahwa setiap anak-anak 

memiliki alat khusus untuk dapat berbahasa yang dimiliki sejak lahir.Alat itu disebut 

language acquisition device (LAD), yang berfungsi untuk memungkinkan seorang anak 

memperoleh bahasa. Chomsky berargumen bahwa semua manusia pada dasarnya 

memiliki kapasitas memperoleh bahasa, karena adanya susunan kognitif yang 

memproses bahasa secara berbeda-beda yang diperoleh dari rangsangan orang lain. 

(Otto, 2015: 33). Dari pemikiran yang disampaikan oleh Chomsky dapat 

diinterpretasikan bahwa rangsangan dari orang lain dalam hal ini orang tua sangat 

dibutuhkan dalam perkembangan bahasa. 

Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota 

suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, 

berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. (Dardjowidjojo, 2012: 16). 

Dalam berkomunikasi bukan hanya berupa ujaran atau berbentuk bunyi saja, akan tetapi 

bahasa mencakup komunikasi verbal dan non verbal. 

Menurut Chaer, (2002: 45) mengatakan bahwa berbahasa merupakan gabungan 

berurutan antara dua proses yaitu proses produktif; proses ini berlangsung pada diri 

pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna, dan 

proses reseptif; proses ini berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode 

bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat 

artikulasi dan diterima alat-alat pendengar. 
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Terdapat beberapa kajian pustaka berdasarkan hasil penelitian yang relevan 

dengan judul yang penulis angkat, antara lain: Analisis Pola Pengasuhan Orang Tua 

Bagi Perkembangan Kecerdasan Linguistik dan Sosial Emosional Anak Usia Dini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak setiap model pola asuh terhadap 

perkembangan kecerdasan bahasa dan sosial emosional anak usia 0-3 tahun di Dusun 

Plabuhan Desa Plabuhan Rejo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada dua pola pengasuhan yang berdampak pada 

perkembangan bahasa dan sosial emosional anak.Anak dengan pola pengasuhan 

permisif dan otoriter dapat mencapai perkembangan bahasa sesuai dengan tahap 

usianya.Akan tetapi, perkembangan sosial emosional anak tidak dapat dicapai secara 

maksimal. 

Lebih lanjut, dalam mengoptimalkan kemampuan berbahasa anak, penulis juga 

mengangkat beberapa kajian pustaka berdasarkan hasil penelitian yang relevan, antara 

lain: Pengaruh Metode Menyanyi dan Bercerita terhadap Perkembangan Bahasa 

Sintaksis anak Prasekolah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas metode 

menyanyi dan bercerita terhadap peningkatan kemampuan bahasa sintaksis anak 

prasekolah di PAUD Taman Firdaus, PAUD Nawira Aulia dan PAUD Pelangi 

Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan post-test kemampuan 

bahasa sintaksis anak prasekolah antara kelompok menyanyi, bercerita, menyanyi 

bercerita dengan kelompok kontrol dengan p = 0,030 (p<0,05). Berdasarkan hasil 

tersebut disimpulkan bahwa metode menyanyi dan metode bercerita efektif bagi 

peningkatan kemampuan bahasa sintaksis anak prasekolah. 

Merujuk dari beberapa hasil penelitian di atas maka penulis terinspirasi untuk 

menghubungkan permasalahan pada pentingnya peran orang dalam pengoptimalan 

perkembangan bahasa anak uisa dini (0-5 tahun). 

 

Kajian Teori dan Pembahasan 

Perkembangan Bahasa  

Menurut Santrock (2007: 358) bahasa adalah suatu bentuk komunikasi-entah itu 

lisan, tertulis atau isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol. 

Dengan bahasa kita bisa berinteraksi dengan orang lain, demikian juga anak-anak. 

Hanya dengan menggunakan bahasa baik itu lisan ataupun isyarat mereka dapat 

mengungkapkan keinginan dan ide-ide mereka. 

Dalam kemampuan berbahasa anak-anak meliputi bahasa reseptif dan ekspresif. 

(Otto, 2015: 3).Dimana bahasa reseptif dan ekspresif tidak bisa dipisahkan dan saling 

berkaitan.Bahasa reseptif lebih merujuk kemampuan anak untuk memahami kata-kata 

(simbol lisan); anak-anak mulai paham terhadap kata-kata tertentu.Contohnya ketika 

orang disekitar anak-anakmenggunakan satu kata ―susu‖, anak mengetahui dan mengerti 

kata itu merujuk atau menunjukkan ke objek tersebut.Sementara bahasa ekspresif 

berkembang selama interaksi sosial dan ketika mekanisme ujuran anak mulai matang. 

(Otto, 2015: 4). Bahasa ekspresif bisa dilihat ketika anak mulai matang dalam 

memproduksi bunyi-bunyi ujaran, mereka mampu memberikan atau mengungkapkan 

maksud atau keinginan melalui ujaran tersebut, dan ketika anak masih belum bisa 

sepenuhnya dapat bicara/memproduksi bunyi ujaran maka anak-anak akan 

menunjukkan gerakan tubuh atau ekspresi wajah dalam berkomunikasi. 

Ada lima aspek pengetahuan bahasa yang berkembang ketika anak-anak 

mempelajari bahasa, yaitu: fonetik, semantik, sintaksis, morfemik dan pragmatic.(Otto, 

2015: 4). Hal senada dikemukakan oleh Berko Gleason (2004 dalam Santrock, 2007: 
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357) bahwa bahasa ditata dan diorganisasikan dengan sangat baik dimana organisasi 

tersebut melibatkan lima sistem aturan: fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan 

pragmatk. Kelima aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki 

keterikatan yang sangat kuat. Contohnya, ketika dua kata yang memiliki tulisan yang 

sama tetapi memiliki arti yang berbeda; seperti apel (buah) dan apel (berkunjung).Maka 

dalam hal ini pengetahuan fonetik bisa mempengaruhi perkembangan pengetahuan 

semantik. 

Sering kita melihat contoh nyata ketika ada seorang ibu yang mengajak bicaranya 

bayinya yang baru lahir, ibu tersebut menganggap seolah-olah bayinya mengerti akan 

kalimatnya. Secara tidak sengaja perilaku ini telah menginterpretasikan perilaku non 

lisan yang menganggap bayinya berbicara (Otto, 2015: 111).Lebih lanjut, 

perkembangan bahasa dimulai ketika penutur bahasa mengasumsikan bahwa seorang 

bayi adalah partner dalam percakapan, meskipun hal ini terjadi berbulan-bulan sebelum 

anak mampu mulai menggunakan kata-kata yang biasa digunakan.Interaksi ini 

merupakan interaksi awal dan sangat penting untuk dilakukan untuk merangsang 

perkembangan bahasa di masa-masa awal bayi. 

Komunikasi awal yang terjadi antara bayi dan orang tua adalah terjadinya kontak 

mata.Orang tua perlu membangun kontak mata terlebih dahulu sebelum berkomunikasi 

menggunakan bahasa ujar. Proses memperoleh perhatian bayi dan mempertahankan 

perhatian tersebut penting dalam menciptakan terjadinya pertukaran linguistik. 

(Clevelant, Schug, & Stirno, 2007; Karmimiloff & Karmiloff-Smith, 2001 dalam Otto, 

2015).Keberhasilan berbahasa dapat diketahui ketika anak-anak mulai memakainya, 

karena menurut Bruner (1990) mengatakan bahwa bahasa diperoleh tidak dengan peran 

sebagai pengamat tetapi dengan menggunakannya. 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli  (de Boysson-Bardies, 

1999) menunjukkan adanya perbedaan ritme jantung bayi pada fetus ketika bunyi ujaran 

baru diperkenalkan.Lebih lanjut, penelitian tersebut menunjukkan bahwa fetus bisa 

menerima bunyi mulai usia kehamilan 25. Selanjutnya, pada usia kehamilan 35 minggu, 

ketajaman pendengaran fetus hampir setingkat orang dewasa. Dengan kondisi 

pendengaran yang hampir sempurna ini, orang tua bisa mengajak bayi pada fetus untuk 

berkomunikasi karena pada bulan-bulan terakhir kehamilan fetus bisa mendengar suara 

ibunya dan bunyi lain dari lingkungan sekitar. 

Menurut Lock & Volterra dkk (2004 dalam Santrock, 2007: 357), bayi-bayi secara 

efektif mengeluarkan suara sejak ia dilahirkan. Ini merupakan komunikasi awal yang 

bertujuan untuk menarik ibu atau orang disekitarnya.Awal bayi dilahirkan sudah bisa 

memproduksi suara; menangis. Ketika bayi menagis itu merupakan isyarat adanya 

ketidaknyamanan yang dirasakan oleh bayi, contohnya ketika bayi sedang haus atau 

lapar pasti bayi tersebut akan menangis. Tujuan lain ketika bayi menagis pada bulan-

bulan pertama adalah menandakan apakah bayi sehat dan normal atau apakah ada 

kesalahan (Hurlock, 1991: 84). Bayi menangis, batuk, cegukan, merupakan contoh 

vokalisasi refleksi yang hal merupakan timbul dari keadaan fisik bayi (Otto, 2015: 

118).Keadaan fisik tertentu yang terjadi sehingga bayi mengeluarkan suara-suara 

tersebut.Hal ini mengapa Piaget berpendapat bahwa vokalisasi dan ocehan yang terjadi 

selama masih bayi bukanlah termasuk bahasa.Karena menurut Piaget (dalam Otto, 

2015: 36) bahasa muncul ketika perkembangan kognitif anak mencapai sebuah titik 

dimana mereka menggunakan dan memainkan simbol.Senada dengan Pieget, Hurlock 

(1991: 83) berpendapat bahwa menangis, berceloteh, isyarat, dan pengungkapan emosi 

meruapakan bentuk prabicara. 
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Antara usia 1-2 bulan, bayi pertama kali mendekut (cooing) (Santrock: 2007: 

357). Hal ini senada dengan Reich (1986 dalam Otto, 2015) bahwa banyak bayi yang 

secara spontan memproduksi bunyi mulai mendekut ketika berusia sekitar 6 sampai 8 

minggu.Bunyi mendekut merupakan bunyi vocal yang panjang, seperti uuu, ooo, eee 

dan pada bunyi mendekut tidak adanya bunyi konsonan. Kegiatan mendekut ini diikuti 

dengan masa permainan vocal, ketika seorang bayi mulai mengeluarkan bukan hanya 

satu bunyi konsonan saja akan tetapi bayi sudah mulai memainkan vokalnya, 

mencampur dua vokal berbeda, contohnya bunyi ―aauu”.  

Sementara itu, sekitar usia bayi 4 sampai 6 bulan, berceloteh atau mengoceh. 

Berceloteh merupakan penggabungan huruf vocal tertentu dengan huruf konsonan, 

seperti ―ma-ma,‖ ―da-da,‖ (Hurlock, 1991: 84). Pada usia celoteh ini, bayi sudah bisa 

diajak komunikasi dengan orang sekitarnya. Contoh nya ketika ada seorang ibu yang 

mengajak bicara bayinya, secara spontan bayi merenson dengan mengeluarkan bunyi 

celotehnya. Lebih lanjut, celotehan tersebut akan berkembang menjadi ocehan yang 

berulang-ulang dan terdengar seolah-olah bayi sedang bercakap-cakap dengan 

seseoarang ketika bayi berusia 8-10 bulan (Sachs, 1989: Stoel-Gammon, 1998 dalam 

Otto, 2015). Setelah masa bayi berakhir yaitu antara usia 11-12 bulan, ocehan 

berangsur-angsur mulai menghilang dan berubah menjadi kata (Santrock, 2007: 358). 

Selama masa bayi, bayi masih belum bisa berkomunikasi selayaknya anak-

anak.Maka dari itu bayi menggunakan gerakan isyarat untuk mengungkapkan 

keinginannya.Bayi menggunakan gerakan isyarat isyarat sebagai pengganti bicara, 

bukan sebagai pelengkap pembicaraan (Hurlock, 1991: 85).Bayi mengangkat tangannya 

ketika minta digendong, atau bayi menggelengkan kepala ketika tidak mau terhadap 

sesuatu.Kemunculan penggunaan bahasa tubuh anak menunjukkan maksud 

komunikatifnya (Otto, 2015). Menurut Clark (2003 dalam Otto, 2015) menjelaskan 

urutan bahasa tubuh salama masa bayi, yaitu bayi mulai menunjukkan benda-benda 

pada orang yang lebih tua ketika usia 7 sampai 8 bulan. Kemudian di usia 9 bulan, bayi 

meraih-raih dengan tangan terbuka. Sementara pada usia 9 sampai 12 bulan, bayi 

mununjuk dan meraih untuk menarik perhatian orang dewasa. Dan pada saat usia 14 

bulan, bahasa tubuh bayi menjadi lebih halus dan tepat, menambahkan vokalisasi pada 

bahasa tubuhnya, pada usia ini bayi bisa menunjuk suatu benda sambil mengatakan kata 

dari benda yang ditunjuk walaupun dengan pelafalan yang belum sempurna. 

Pada usia antara 8 sampai 12 bulan pemahaman bayi terhadap kata-kata dan 

tindakan orang lain dan hubungannya mulai berkembang dan sebagian besar bayi bisa 

memahami sejumlah kata (de Boysson-Bardies, 1999; Jewell & Zintz, 1990: White, 

1978 dalam Otto: 129). Contohnya ketika orang tua memperlihatkan dan menyebutkan 

bahwa benda tersebut adalah ―bola‖, maka bayi akan menirukan dan berangsung-angsur 

memahami bahwa subjek tersebut adalah ―bola‖. Sehingga dalam hal ini pengetahuan 

semantiknya telah berkembang. Pada usia ini, sebenarnya anak sudah mulai menirukan 

intonasi orang dewasa (Nakazima, 1962 dalam Dardjowidjoyo, 2012: 233); pola-pola 

intonasi tertentu dicobanya berulang-ulang terus-menerus sampai menjelang usia satu 

tahun. 

Menurut Dardjowidjoyo (2012: 246) dalam bidang sintaksis, anak mulai 

berbahasa dengan mengucapkan satu kata (atau bagian kata). Lanjutnya, kata ini, bagi 

anak sebenarnya adalah kalimat penuh , tetapi karena anak belum dapat mengatakan 

lebih dari satu kata. Bahkan, anak mengucapkan satu kata yang sulit untuk dimengerti, 

contohnya dia mau mengatakan kata ―bunda‖, yang terucap bukan kata ―bu‖ atau ―da‖ 

tetapi malah kata ―na‖ .  Hal tersebut sering terjadi karena bayi memang masih belum 
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bisa untuk melafalkan semua huruf konsonan. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli 

Chark& Clark (1977) dan Reich (1986) yang mengatakan bahwa pertama-tama cara 

pengucapan kata pertama pada anak batita tidak stabil, bervariasi dari  hari kehari atau 

lebih sering lagi.  

Peristiwa ini begitu ditunggu-tunggu oleh orang tua ketika anak  mengeluarkan 

kata pertamanya. Peristiwa ini lazimnya terjadi antara usia 10 sampai 15 bulan 

(Santrock: 2007). Berdasarkan peneltian yang dilakukan oleh Sodiyah (2014) merekam 

perkembangan bahasa pada anak usia 13 bulan; bahwa Zahra dapat menggunakan satu 

kata untuk mengkomunikasikan keinginannya, kemudian Zahra dalam memproduksi 

kata tersebut masih tergolong belum sempurna dan masih sering tidak jelas. Menurut 

Benedict (1979 dalam Dardjowidjoyo, 2002:237) mengenai perkembangan kosakata 

pada usia sekitar 13 bulan anak sudah menguasai secara reseptif sekitar 50 buah kata; 

tetapi baru sekitar usia 19 bulan anak secara produktif mengeluarkan kata-kata itu.  

Lebih jauh, Menn (1989 dalam Otto) memberikan gambaran linguistik yang 

mendetail mengenai cara pendekatan anak pada cara pengucapan pola-pola fonem yang 

sulit diucapkan. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi bunyi gabungan konsonan 

(seperti: <sp>, <bl>, <st>) dalam satu bunyi. Sehingga ketika batita mengucapkan satu 

dia biasanya mengucapkan atu, atau hek untuk mengatakan truk . Ketika seorang anak 

mengalami kesulitan dalam melafalkan satu kata yang hal ini terjadi ketika orang tua 

atau lingkungan keluarga meminta batita untuk meniru kata tertentu, batita sering 

memberikan penolakan untuk mengucapkan kata tersebut  dengan diam, 

menggelengkan kepala atau berpaling ke arah lain.   

Santrock (2007: 359) menjelaskan ketika anak berusia 18 hingga 24 bulan, 

mereka lazimnya mengucapkan dua kata dan ucapan-ucapan dua kata menghilangkan 

banyak bagian gramatikal dalam pembicaraan, dan bersifat amat ringkas. Dan antara 

usia 1 dan 2 tahun, anak telah memiliki 20 sampai 170 kata dalam kosakata 

produktifnya, tetapi memahami lebih banyak lagi (Biehler, 1976; de Boysson-Bardies, 

1999; Morrow, 1989; Owens, 1988 dalam Otto, 2015). Pada usia-usia ini, batita begitu 

suka menirukan setiap kata yang mereka dengar dari orang-orang disekitarnya. Hal ini 

terjadi karena selama masa awal kanak-kanak, anak-anak memiliki keinginan yang kuat 

untuk belajar berbicara dan masa ini terkenal sebagai masa tukang ngobrol, karena 

sekali anak-anak dapat berbicara dengan mudah, ia tak putus-putusnya bicara (Hurlock, 

1991; 112&114). 

Berdasarkan pengalaman penulis yang saat ini mempunyai batita berusia 23 bulan, 

batita mampu menyampaikan keinginannya dengan mengucapkan dua kata. Contohnya 

ketika batita tersebut ingin es krim, dia mengucapkan ―unna kim‖. Kata unna berarti 

bunda dan kim berarti es krim. Contoh lain ketika batita menirukan kalimat ―abang 

sekolah‖, maka batita tersebut akan mengucapkan ―sekola abang‖. Dari contoh nyata 

penulis tersebut, pembicaraan ini disebut pembicaraan telegrafis; yaitu penggunaan 

kata-kata pendek dan singkat tanpa tanda-tanda gramatikal seperti artikel, kata kerja 

bantu, dan kata-kata penghubung yang lain (Santrock: 2007; 359). Disamping itu, usia 

batita telah memperoleh pemahaman mengenei permanensi benda (Otto, 2015: 136). 

Hal ini dicontohkan ketika batita mengucapkan ―habis‖.Kata ini menunjukkan bahwa 

anak memiliki pemahaman bahwa sesuatu.Pada masa ini, batita sudah paham perbedaan 

objek tertentu.Contohnya batita sudah bisa mengucapkan kata sapi ketika melihat sapi 

atau mengucapkan kata kuda ketika melihat kuda yang yang terikat dalam delman. 

Semakin umur bertambah, maka pengetahuan bahasa semakin berkembang. Pada 

usia 18 sampai 30 bulan, kosakata reseptif (mendengarkan) maupun ekspresif 
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(produktif) semakin meningkat. Pada usia ini kosakata produktif batita berkisar dari 200 

sampai 300 kata, dengan jumlah kosakata mendengarkan lebih banyak (Otto: 134). 

Setelah anak-anak dapat mengucapkan dua kata, maka tentu saja perkembangan bahasa 

semakin meningkat yaitu dengan berkembangnnya dua kata menjadi tiga kata dan 

menjelang usia. Menurut Brown (1973 dalam Chaer, 2009) kontruksi kalimat tiga kata 

ini sebenarnya merupakan hasil dari penggabungan atau perluasan dari kontruksi dua 

kata sebelumnya yang digabungkan.Usia antara dua setengah tahun (30 bulan) sampai 

empat setengah tahun merupakan masa pesat-pesatnya perkembangan kosakata itu 

(Chaer: 237). Menurut Shatz dan Gelman (1973 dalam Santrock, 2007: 362) pada anak-

anak usia 4 hingga 5 tahun belajar mengubah pola percakapan mereka sesuai situasi. 

Contohnya seorang nak berusia 4 tahun akan membedakan cara berbicaranya terhadap 

anak usia 2 tahun dibandingkan ketika berbicara dengan anak-anak yang sebaya 

dengannya; mereka menggunakan kalimat-kalimat pendek ketika berbicara dengan anak 

berusia 2 tahun. 

Dan ketika memasuki usia taman kanak-kanak, anak sudah menguasai hampir 

semua kaidah kaidah dasar gramatikal bahasanya. Dia sudah dapat membuat kalimat 

berita, kalimat Tanya, dan sejumlah konstruksi lain. Janya saja mereka masih mendapat 

kesulitan dalam membuat kalimat pasif (Chaer, 2002: 238).Lebih lanjut Chaer 

mengemukakan bahwa, anak pada masa ini telah mempelajari hal-hal yang diluar 

kosakata dan tata bahasa.Mereka sudah dapat menggunakan bahasa dalam konteks 

sosial yang bermacam-macam, mereka dapat berkata kasar pada teman-temannya, tetapi 

juga dapat berkata sopan kepada orang tuanya. 

 

Peran orang tua terhadap perkembangan bahasa 

Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang perkembangan bahasa disetiap 

tahapan perkambangan anak, maka untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa 

tersebut dibutuhkan dorongan dan peran orang tua selaku orang terdekat dari anak-

anak.Mengapa ada anak yang bisa dikategorikan cerewet ataupun sebaliknya; ada anak 

yang cenderung pendiam.Dalam beberapa penelitian, Janellen Huttenlocher (1991 

dalam Santrock: 373) menghubungkan perilaku ibu dengan karakteristik bahasa, dalam 

studi ini mengobservasi percakapan ibu ketika berinterkasi dengan bayi mereka; bayi-

bayi yang ibunya berbicara lebih sering kepada mereka memiliki kosakata yang lebih 

banyak. Bayi-bayi dari ibu-ibu yang cerewet memiliki kosakata empat kali lebih banyak 

dari kosakata anak yang memiliki ibu yang pendiam. 

Pandangan interaksionis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa anak 

memperoleh bahasa melalui usaha mereka saat berinterkasi dengan dunia luar (Otto, 

2015: 39).Dalam pandangan interaksionis, peran orang dewasa dalam proses 

komunikasi sangatlah penting untuk mendukung perkembangan bahasa anak (Bruner, 

1990: Vygotsky, 1978 dalam Otto, 2015: 41). Vygotsky (1978, dalam Santrock, 2007: 

264)  berkeyakinan akan pentingnya pengaruh sosial (khususnya penagajaran) pada 

perkembangan kognitif anak direfleksikan dalam konsepnya mengenai zona  

perkembangan proksimal (Zone of Development /ZPD); perbedaan antara apa yang 

dapat dilakukan sendiri oleh anak dan apa yang dapat diselesaikan dengan mediasi atau 

bantuan orang dewasa (atau teman sebaya yang lebih mampu). Selanjtunya Otto (2015) 

menambahkan bahwa anak merupakan komunikator pemula dan orang dewasa menjadi 

pembantu pembantu kedua dalam komunikasi sebagai tenaga ahli yang mampu 

menciptakan kondisi efektif dalam percakapan.Senada dengan pandangan interaksionis, 

psikolog Amerika Jerome Brunner (1983, 1996 dalam Santrock, 2007: 377) 
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mengusulkan bahwa konteks sosiobudaya sangat penting dalam memahami 

perkembangan bahasa anak. 

Ketika usia masih bayi; dimana usia ini bayi masih belum mampu untuk untuk 

menghasilkan ujaran, Naomi Baron (1992 dalam Santrock, 2007: 376) memberikan ide-

ide untuk menolong para orang tua dalam mendukung perkembangan bahasa, yaitu: 

 Jadilah partner berbincang-bincang yang aktif; ambillah inisiatif memulai 

percakapan dengan bayi. Jika bayi berada program pengasuhan anak sepanjang 

hari, yakinkan bahwa bayi menerima stimulasi bahasa yang cukup dari orang-

orang dewasa. 

 Berbicaralah seolah-olah bayi memahami apa yang anda katakana. Orang tua 

dapat memunculkan self-fulfilling prophecies (ramalan yang menjadi kenyataan) 

dengan berbicara kepada anak seolah-olah mereka memahami apa yang dikatakan. 

Proses tersebut mungkin memakan waktu empat hingga lima tahun, tapi anak 

perlahan-lahandapat menyesuaikandiri dengan model bahasa yang ditunjukkan 

kepadanya. 

 Menggunakan gaya bahasa yang nyaman bagi anda; orang tua bisa menggunakan 

intonasi atau gaya bahasa yang tidak biasa, dan jangan pedulikan pendapat orang 

lain atas suara yang keluar ketika berbicara dengan anak.  

 

Sementara itu, Otto (2015: 159) telah merangkum interaksi yang dapat orang tua 

lakukan ketika mereka berinteraksi dengan bayi dalam table di bawah ini:  

 

Pola-pola Interkasi yang Penting antara Pengasuh-Bayi    

Pola Interkasi Karakteristik Contoh 

Kontak mata dan saling 

berbagi rujukan yang sama 

Orang dewasa membangun 

dan mempertahankan kontak 

mata dengan anak ketika 

bersama-sama 

memperhatikan objek atau 

peristiwa. 

Orang dewasa dan anak 

mempunyai kontak mata; 

orang dewasa mengoyang-

goyangkan mainan, baik 

anak maupun orang dewasa 

sama-sama memandang kea 

rah mainan. 

Lingkaran komunika Orang dewasa dan anak 

saling bergantian merespon 

secara lisan, nonlisan, atau 

keduanya. 

Orang dewasa berkata ―ci-

luk-ba‖; anak merespon 

dengan tertawa.Orang 

dewasa mengulanginya, dan 

anak tertawa lagi. 

Pemetaan verbal Orang dewasa 

menggambarkan kepada anak 

apa yang sedang terjadi 

Orang dewasa yang sedang 

memakaikan baju ke anak 

berkata, ―Ini baju. Pertama, 

masukkan dari kepala. Oh, 

kita perlu memasukkan 

lengan kamu disini. Wah,  

bagus sekali!‖ 

Percakapan orang tua 

kepada anak 

Percakapan orang dewasa 

melalui kalimat yang pendek, 

tidak kompleks secara 

sintaksis, dan menggunakan 

kata yang diulang-ulang. 

Orang dewasa berkata 

―Lihat burung di sana. Lihat 

ia terbang, tinggi, tinggi, 

tinggi‖. 

 

(Otto, 2015: 159) 

 



 
98 | PROSIDING 

 

 

Berlanjut pada usia batita, Santrock (2007: 376) menjelaskan aktivitas orang tua 

untuk mengoptimalkan perkambangan bahasa, antara lain:  

 Teruskan menjadi partner berbincang-bincang yang aktif; melibatkan anak dalam 

dalam percakapan sekalipun percakapan sepihak (monolog) merupakan hal 

penting untuk menumbuh-kembangkan kemampuan linguistik. 

 Ingatlah untuk mendengarkan; usia batita masih belum mampu berbicara lancar 

sehingga percakapan mereka dilakukan dengan sangat lambat dan susah payah, 

orang tua sebaiknya jangan melanjutkan atau menyelesaikan kata-kata anak dan 

biarkan mereka mengekspresikan pikirannya. 

 Gunakan bahasa yang menurut anda nyaman, tetapi pertimbangkan langkah-

langkah untuk memperluas keahlian dan cakrawala bahasa anak. Contohnya, 

gunakan kalimat yang sederhana walaupun kalimat iru panjang. Gunakan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka (yang memungkinkan jawaban selain ―ya‖ dan 

―tidak‖). Secara aktif, ulangilah, perluas, dan susun kembali ucapan-ucapan anak. 

Perkenalkan topic baru. Gunakan humor dalam percakapan anda. 

 Sesuaikan dengan keunikan anak alih-alih menentangnya. Banyakanak 

mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata yang mampu dipahami. Setiap saat, 

bila mungkin, buatlah anak merasa bahwa mereka dimengerti. 

 Hindari stereotip seksual. Jangan biarkan jenis kelamin anak menentukan jumlah 

percakapan atau tipe percakapan. Inisiatif yang memperkaya kognitif dari para ibu 

mapun ayah bermanfaat baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. 

 Kurangilah membuat perbandingan-perbandingan normative. Dengan 

membandingkan kemajuan perkembangan anak anda, secara kaku, dengan anak-

anak tetangga atau anak-anak teman anda. Perbandingan-perbandingan sosial 

emacam ini dapat menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. 

 

Ketika anak-anak mulai berbicara, Cambourne (1988, 1995 dalam Otto, 2015: 43) 

memaparkan bagaiamana lingkungan atau orang tua/pengasuh menfasilitasi 

perkembangan bahasa anak dengan melakukan hal berikut:  

 Pengerjaan. Anak kecil membutuhkan beberapa kesempatan mencoba untuk 

mengembangkan kompetensi berbahasa mereka, baik saat dia bersama orang lain 

maupun sedang sendirian. Mendorong anak kecil untuk ikut serta dalam 

percakapan pada waktu makan, saat mengendarai mobil, saat membacakan buku 

gambar memberikan kesempatan praktik komunikasi dengan orang lain. 

 Tanggapan. Ketika anak kecil sedang mengekspresikan diri secara lisan, mereka 

butuh untuk mendapat masukan dari orang-orang penting di lingkungannya. 

Orang tua dapat memberikan tanggapan dengan menegaskan maksud ucapan sang 

anak sekaligus mengisi sebagian dari kata-kata yang sudah disiratkan. Contohnya 

ketika sorang anak berkata tutu untuk susu, orang tua bisa menanggapi dengan 

berkata ―Oh, adik mau susu?‖. 

  

Kegiatan menyanyi adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan 

oleh orang tua bersama anak. Anak-anak diajak untuk menirukan kata-kata yang ada 

dalam lagu  dan secara tidak langsung akan menambah kosakata anak. kegiatan 

menyanyi mendorong mendengarkan dan peniruan aktif, bersam dengan perhatian pada 

ritme, pengulangan, dan intonasi ekspresif (Squibb & Deitz, 2000 dalam Otto, 2015: 

189). Orang tua sebaiknya memilih lagu yang pendek dan sederhana, dan ketika 

menyanyikan lagu tersebut sebaiknya diikuti oleh gerakan tubuh atau sambil menunjuk 
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objek yang ada dalam nyanyian tersebut.Contoh lagu cicak-cicak di dinding; ketika 

menyanyikan lagu ini orang tua telah memperkenalkan satu objek yaitu cicak.Dengan 

nyanyian, batita bisa didorong untuk mulai menandai ritme lagu dengan suara 

goncangan, tepuk tangan, atau gerakan lain (Otto, 2015: 190). 

Pembacaan buku cerita, berdasarkansurvei nasional yang dilaksanakan di taman 

kanak-kanak di Amerika tahun 1998-1999 (dalam Santrock, 2007: 374), orang tua ang 

membacakan cerita kepada anak-anak mereka (yang duduk di Taman Kanak-kanak) 

sebanyak tiga kali seminggu memiliki anak-anak dengan keahlian bahasa yang lebih 

baik daripada orang tua yang membacakan cerita kepada anak-anaknya kurang dari tiga 

kali seminggu (National Center for Education Statistics, 2000). Dengan membacakan 

cerita, orang tua memberikan kesempatan tentang belajar bahasa kepada anak, malalaui 

cerita yang disampaikan anak akan mendapatkan banyak kosakata baru.  

Berdasarkan beberapa penelitian tindakan kelas yang menguji teknik cerita dan 

mendongeng merekam bahwa di RA Tarbiyatul Athfal Desa Kesambi Kecamatan 

Mejobo Kabupaten Kudus,dan adi  Taman kanak-kanak Negeri Pembina Lubuk Basung 

melaporkan penerapan metode cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan 

bahasa anak.  

 

Kesimpulan 

Setiap anak yang normal mampu berkomunikasi dan berbahasa semenjak mereka 

ada dalam kandungan.Perkembangan bahasa anak merupakan sesuatu yang unik  dan 

menarik untuk dibicarakan. Betapa bahagianya ketika orang tua mendapati anaknya 

dapat mengucapkan satu kata yah yang tersebut menginterpretasikan pada kata ayah, 

atau ketika anak sudah bisa mengatakan maemketika merasa lapar. 

Secara garis besar perkembangan bahasa anak dibedakan menjadi dua, yaitu 

pralinguistik dan linguistik.Bayi menangis, batuk, cegukan, dan mendekut merupakan 

bagian dari pralinguistik atau prabicara, dan sebagian ahli berpendapat bahwa 

pralinguistik tidak bisa dikategorikan sebagai bahasa karena ketika bayi karena bunyi-

bunyi seperti tangisan dan rengekan dikendalikan oleh rangsangan (stimulus) semata-

mata, yaitu respons otomatis anak pada rangsangan lapar, sakit, keinginan untuk 

digendong, atau perasaan senang. 

Tahapan berikutnya yaitu tahapan linguistik.Pada tahap ini dimulai ketika bayi 

mulai mengoceh dan bayi sudah bisa diajak komunikasi dengan orang 

sekitarnya.Tahapan selanjutnya adalah tahap satu kata.Kata yang keluar adalah 

gabungan huruf konsonan dan vocal dimana huruf konsonan yang keluar adalah huruf 

yang mudah untuk diucapkan, contohnya anak bisa mengucapkan kata ma untuk mama, 

atau pa untuk papa.Tahapan selanjutnya yaitu, anak anak mampu mengucapkan dua 

kata dan ucapan-ucapan dua kata tersebut sangat ringkas dan sederhana dan tidak sesuai 

dengansusunan kalimat dalam pembicaraan. 

Pada perkembangan selanjutnya yaitu ketika anak ada di usia batitaada pada 

pembicaraan telegrafis; anak-anak mampu menyampaikan keinginannya dengan 

mengucapkan dua kata akan tetapi  kalimat tesebut keluar dari kaidah kebahasaan. Dan 

memasuki usia taman kanak-kanak, anak sudah menguasai hampir semua kaidah kaidah 

dasar gramatikal bahasanya. 

Begitu banyak keunikan perkembangan bahasa yang terjadi pada anak-anak 

terutama antara usia 0 sampai 4 tahun, anak-anak butuh dukungan dan interaksi yang 

tepat untuk mengoptimalkan setiap perkembangan bahasa mereka. 
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