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ABSTRAK 

 

 
PENGARUH STIMULASI ORANG TUA TERHADAP KETERAMPILAN 

BERBICARA ANAK USIA 5-6 TAHUN 

 

 
Oleh 

 

ANNISA AYU ADELLYA PUTRI 

 

 
Masalah penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterampilan berbicara anak yang 

belum optimal dan stimulasi orang tua yang belum maksimal padahal stimulasi 

orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode es post facto. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 105 anak dan orang tua. Teknik pengumpulan data berupa 

instrumen penelitian angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stimulasi orang 

tua pada indikator mengajak bicara anak, melontarkan pertanyaan terbuka, 

membacakan buku atau mendongeng, menyanyikan lagu, membetulkan ucapan 

anak, memperkenalkan kata-kata baru kepada anak dan mengembangkan kata 

yang diucapkan anak selalu dilakukan oleh orang tua kepada anak. Keterampilan 

berbicara pada indikator aspek kebahasaan dan non kebahasaan menunjukkan 

bahwa anak anak usia 5-6 tahun memiliki keterampilan yang baik dalam 

berbicara. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa stimulasi orang tua 

berpengaruh signifikan terhadap keterampilan bicara pada anak usia 5-6 tahun 

(Fhit; 20,820>Ftabel;3,07) artinya semakin baik stimulasi orang tua, maka akan 

meningkatkan keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun. 
 

Kata kunci : anak usia 5-6 tahun, keterampilan berbicara, stimulasi orang tua 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
THE EFFECT OF PARENT STIMULATION ON SPEAKING SKILLS  

OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS 

 

 
By 

 

ANNISA AYU ADELLYA PUTRI 

 

 
The problem of this research is motivated by children's speaking skills and 

parental stimulation are still maximized, even though parental stimulation has 
an important role in development. The research approach used is 
quantitative with the post facto method. Respondents in this study amounted to 

105 children and their parents. The data collection technique was in the form of a 

questionnaire research instrument. The results showed thatparental stimulation on 

the m . indicatortalking to children, asking open-ended questions, reading books 

or storytelling, singing songs, correcting children's speech, introducing new words 

to children and developing the words spoken by childrenparents always do to their 

children.KSpeaking skills on indicators of linguistic and non-linguistic aspects 

indicate that children aged 5-6 years have good speaking skills. The results 

hypothesis test show that parental stimulation has a significant effect on speaking 

skills of children aged 5-6 years (Fcal; 20,820>Ftable;3,07) meaning the better 

stimulation of parents, it will improve the speaking skills of children aged 5-6 

years. 

 

Keywords: children aged 5-6 years, speaking skills, parental stimulation 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun yang 

sedang mengalami periode emas (golden age) dimana anak memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi. Perlu disadari bahwa masa-masa awal  kehidupan anak 

merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seorang anak. Menurut 

penelitian Baker-Henningham & Boo (2010) pertumbuhan dan perkembangan 

yang baik pada golden age period akan menentukan kemampuan belajar anak 

di masa depan karena pada periode emas ini terjadi perkembangan otak yang 

dikenal sebagai periode pacu tumbuh otak (brain growth spurt) dimana otak 

mengalami perkembangan yang sangat cepat. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 

Tahun 2014 Pasal 10, menyebutkan terdapat enam aspek yang perlu 

dikembangkan pada anak usia dini. Enam aspek tersebut yaitu moral dan 

agama, kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni. Berdasarkan 

keenam aspek perkembangan anak tersebut, salah satu aspek yang perlu 

dikembangkan yaitu aspek perkembangan bahasa karena melalui bahasa anak 

dapat berkomunikasi dengan orang yang ada disekitarnya dan dapat 

mengekspresikan ide atau gagasan yang dimilikinya. 
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Perkembangan bahasa sebagai salah satu aspek perkembangan yang 

dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini sangat penting dan harus 

diperhatikan sejak dini. Penelitian yang dilakukan Giyarti (2008) menunjukkan 

ada dua faktor yang berpengaruh positif terhadap perkembangan berbicara 

anak usia prasekolah, yaitu stimulasi bahasa dan perkembangan kognitif.  

Keterampilan seseorang dalam berbahasa yang efektif dan baik mencakup 

empat segi yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada 

dasarnya merupakan satu kesatuan. Bicara sebagai salah satu keterampilan 

dalam bahasa perlu diperkenalkan dan dilatih kepada anak setiap hari dalam 

pergaulannya dengan baik dan maksimal karena seorang anak tidak akan 

mampu berbicara tanpa bantuan dari lingkungannya. 

 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lemonda dan Rodrigues (2009) 

menyatakan bahwa anak-anak yang mengalami sensitivitas interaksi dan 

stimulus di lingkungan rumah dalam masa perkembangannya akan memiliki 

keuntungan pada proses pembelajaran keterampilan berbicara di awal. Selain 

itu anak usia 5-6 tahun memperkaya keterampilan berbicaranya melalui 

pengulangan. Mereka sering mengulang kosa kata yang baru dan unik 

sekalipun belum memahami artinya. 

 

Menurut Jamaris dalam Susanto (2011: 78) perkembangan berbicara anak usia 

5-6 tahun sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosakata, lingkup 

kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, 

bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, dan 
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permukaan (kasar-halus), anak usia 5-6 tahun sudah dapat berpartisipasi dalam 

suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan 

menanggapi pembicaraan tersebut. Percakapan yang dilakukan oleh anak 5-6 

tahun telah menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan 

oleh dirinya sendiri dan orang lain, serta apa yang dilihatnya. 

Kenyataannya, berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada bulan 

Februari 2022 di TK Patria, anak-anak belum menemukan cara yang tepat 

untuk mengeluarkan bunyi suara dan rangkaian kata menjadi kalimat sebagai 

sarana untuk menyatakan ide, fikiran, dan kebutuhannya, ada yang ragu, malu 

untuk mengungkapkan diri baik lewat lisan maupun tulisan/gambar, masih 

suka meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh guru, masih kesulitan 

dalam sekedar mengikuti perkataan yang dicontohkan oleh guru. 

 

Permasalahan yang lebih spesifik lagi terdapat dalam perkembangan bicara 

anak TK Patria berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan di Bulan 

Februari 2022 pada kelompok B1 adalah masalah pengucapan. Terdapat 25% 

anak yang masih sering menghilangkan satu suku kata seperti kata “makan” 

untuk kata “makanan”. Sebanyak 30% anak juga masih sering mengganti huruf 

dalam kata seperti kata “atu” untuk kata “aku”, kata “aya” untuk kata “saya”, 

dan kata “tutup” untuk kata “cukup”.  

 

Hal ini bisa saja terjadi karena pengaruh faktor lingkungan dan keluarga seperti 

yang disebutkan dalam penelitian Anika (2017). Orangtua dari anak-anak 

tersebut masih menggunakan kosakata yang sama seperti yang diucapkan anak 

atau menirukan kembali tanpa membenarkan. Seperti ketika anak 
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mengucapkan kata “atan” untuk kata “makan” dan “inum” untuk kata “minum” 

orangtua malah mengucapkan kembali kata tersebut dengan bunyi yang sama. 

Bagi orangtua mungkin hal ini mereka anggap “manis” dan “lucu”, padahal 

seharusnya harus ada pembetulan secara terus menerus agar anak menemukan 

model yang baik untuk dicontoh sehingga anak dapat melafalkan kata dengan 

tepat untuk dapat dikombinasikan dengan kata lain menjadi kalimat dan dapat 

dipahami oleh orang lain. 

 

Menurut penelitian Hariweni (2003) menyebutkan bahwa peran ganda orang 

tua khususnya ibu dalam mengasuh anak dan bekerja dapat menjadi kurang 

menguntungkan pada pengasuhan anak yaitu kurangnya stimulasi terhadap 

perkembangan anak karena tercurahnya sebagian besar waktu ibu dalam sektor 

ekonomi. Tuntutan waktu dan penjadwalan adalah masalah utama ketika 

seorang ibu bekerja di luar rumah. Hal ini sangat disayangkan karena stimulasi 

berperan penting dalam perkembangan anak. 

 

Stimulasi orang tua dalam mengajarkan cara bicara dan berbahasa yang benar 

kepada anak dari sedini mungkin akan menentukan keberhasilan anak pada 

tahap selanjutnya dan akan memudahkan anak untuk berinteraksi dengan orang 

lain. Kealamian pemerolehan bahasa tidak dapat dibiarkan mengalir begitu 

saja, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga anak mendapat stimulus 

positif sebanyak dan sevariatif mungkin. 

 

Hasil pra penelitian yang dilakukan pada bulan Februari 2022 di TK Patria 

Kecamatan Rajabasa terpilih 10 orang ibu dari 10 anak kelompok B di TK 

Patria yang berhasil diwawancarai didapatkan bahwa frekuensi orang tua 
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dalam melakukan stimulasi terhadap anaknya beraneka ragam. Sebanyak 20% 

orang tua melakukan stimulasi setiap hari dalam bentuk bertanya jawab tentang 

aktivitas atau membacakan buku cerita ke anak. Sedangkan sebanyak 25% 

orang tua lainnya hanya melakukan stimulasi selama 2-3 kali seminggu dalam 

bentuk yang sama. Sisanya sebanyak 55% orang tua tidak tentu frekuensinya 

dalam memberikan stimulasi verbal pada anaknya. 

 

Menurut Safaria (2005) kurangnya stimulasi akan mempengaruhi keterampilan 

berbicara anak dan dampak yang timbul bila anak mengalami gangguan dalam 

perkembangan berbicaranya akan mengganggu perkembangan kognitif dan 

emosinya. Selain itu anak akan mengalami abnormalitas dalam interaksi sosial 

dari perilaku komunikasinya.  

 

Perkembangan anak pada masa prasekolah dipengaruhi oleh faktor hereditas 

dan lingkungan. Faktor lingkungan seperti keluarga, kelompok, sekolah dan 

media masa. Lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu bagi 

perkembangan anak, dimana faktor penentu utama di keluarga adalah orang 

tua. Peran orang tua terutama ibu sangat penting bagi perkembangan anak 

karena orang tua dapat segera mengenali kelainan perkembanganan anak sedini 

mungkin dan memberikan stimulus yang menyeluruh. Stimulasi pada anak 

dapat dilakukan oleh orang tua, pengasuh, keluarga atau orang-orang di sekitar 

anak. Stimulasi yang diberikan dapat berupa verbal, auditori, visual, taktil dan 

lain-lain. Stimulasi yang diberikan pada masa usia dini (golden age period) dan 

sesuai dengan aspek tumbuh kembang yang diperlukan akan memberikan 
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dampak yang optimal terhadap perkembangan anak. Kondisi ini tidak lepas 

dari cara orang tua dalam menstimulus anaknya. 

 

Perkembangan anak dapat berlangsung secara alamiah, tetapi proses tersebut 

sangat tergantung kepada orang dewasa atau orang tua. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rini (2014) menyebutkan bahwa 67% ibu yang diteliti memiliki 

pengetahuan yang tinggi mengenai perkembangan pada anak. Sedangkan 

penelitian Anggraeni (2014) menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara tingkat pengetahuan ibu tentang stimulasi perkembangan anak dengan 

perkembangan anak usia 48-60 bulan.  

 

Pengetahuan yang tinggi mengenai perkembangan anak sebaiknya diikuti oleh 

perilaku stimulasi yang baik agar anak memiliki perkembangan yang baik juga. 

Orang tua dengan pengetahuan stimulasi yang baik belum tentu memberikan 

stimulasi kepada anaknya karena berbagai faktor, seperti orang tua yang 

bekerja dan rendahnya kualitas waktu untuk anak.  

 

Keterampilan berbicara sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku 

lingkungannya. Namun, masih banyak orang tua yang mengira bahwa 

keterampilan berbicara anak akan berkembang dengan sendirinya selaras 

dengan perkembangan jasmani dan bertambahnya usia anak. Oleh sebab itu 

tidak banyak orang tua yang berusaha untuk memberikan stimulus untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara anaknya. Bahkan ada image 

masyarakat bahwa anak yang pendiam adalah anak yang baik, padahal 

sebenarnya anak yang suka bertanya adalah salah satu ciri anak yang cerdas 

dan menunjukkan rasa keingintahuan mereka terhadap segala sesuatu yang 
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berada di lingkungan mereka. Akibatnya tidak banyak anak yang terampil 

berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Berdasarkan pemaparan 

uraian masalah di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang 

Pengaruh Stimulasi Orang Tua Terhadap Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-

6 Tahun. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Masih ditemukan banyak anak usia TK di Kecamatan Rajabasa yang 

belum dapat menyusun kalimat dengan benar, belum dapat mengutarakan 

pendapatnya dengan bahasa lisan yang baik dan belum dapat melafalkan 

kata dengan tepat menjadi kalimat dan dapat dipahami oleh orang lain 

2. Orang tua belum memperhatikan dan menyadari pentingnya stimulasi 

kepada anak untuk mengembangkan keterampilan berbicara anak. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi permasalahan pada 

pengaruh stimulasi orang tua terhadap keterampilan berbicara anak usia 5-6 

tahun. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah 

ada pengaruh stimulasi orang tua terhadap keterampilan berbicara anak usia 5-

6 tahun? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stimulasi orang tua 

terhadap keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Agar dapat digunakan sebagai bahan informasi serta kajian penelitian 

selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak usia dini. 

b. Bahan referensi dalam memberikan stimulasi kepada anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang 

tua khususnya ibu mengenai pengaruh stimulasi terhadap keterampilan 

berbicara anak. 

b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

A. Konsep Stimulasi 

1. Pengertian Stimulasi 

Pengertian stimulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), 

stimulasi didefinisikan sebagai dorongan atau menggiatkan. Sedangkan 

menurut Chaplin (2004: 486) stimulasi adalah perangsang perubahan dalam 

energi eksternal atau internal yang menyiagakan atau mengaktifkan suatu 

organisme. 

 

Stimulasi menurut Hurlock (1995: 89) adalah perangsangan yang datangnya 

dari luar individu. Pemberian stimulasi akan lebih efektif apabila 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Stimulasi sangat penting terutama dalam bulan-bulan 

awal kehidupan sebelum anak dapat berjalan dan dapat melakukan sesuatu 

sendiri. 

 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2012) stimulasi perkembangan 

merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun 

agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap saat anak perlu 

mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap 

kesempatan. Anak-anak yang banyak mendapat stimulasi akan lebih cepat 

berkembang dari pada anak yang tidak mendapatkan stimulasi. 
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Sedangkan menurut Effendi (2008: 43), stimulasi yaitu kegiatan 

merangsang kemampuan dasar anak agar anak tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin 

dan terus menerus pada setiap kesempatan yang dapat dilakukan oleh ibu, 

ayah, pengasuh, maupun orang-orang terdekat dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemberian stimulasi menurut Suherman (2000: 87) dimulai dari tahap yang 

sudah dicapai oleh anak, dilakukan dengan wajar, tanpa paksaan atau 

hukuman atau marah bila anak tidak dapat melakukannya, dan memberi 

pujian bila anak berhasil melakukannya 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas tentang stimulasi, dapat 

disimpulkan bahwa stimulasi adalah perangsangan yang datangnya dari 

lingkungan di luar individu anak agar anak tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Hal tersebut dapat dilakukan oleh orangtua yang merupakan orang 

terdekat anak, ibu asuh, anggota keluarga lain dan kelompok masyarakat 

yang tinggal di lingkungan rumah tangga. Karena anak yang banyak 

mendapat stimulasi terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan 

anak yang kurang bahkan tidak mendapatkan stimulasi. 

2.  Tujuan Stimulasi 

Menurut Suherman (2000: 89) stimulasi perkembangan anak bertujuan 

untuk membantu anak agar dapat mencapai tingkat perkembangan yang 

optimal sesuai dengan usia anak. Kegiatan ini meliputi berbagai kegiatan 

untuk merangsang perkembangan anak, antara lain: latihan gerak, bicara 

berfikir, mandiri serta bergaul. 
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3. Prinsip-prinsip Dasar Stimulasi 

Departemen Kesehatan RI (2012) mengatakan bahwa dalam melakukan 

stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang harus 

diperhatikan, yaitu : stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan 

kasih sayang, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak 

akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya, berikan 

stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak, lakukan stimulasi dengan 

cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa 

paksaan dan tidak ada hukuman, lakukan stimulasi secara bertahap dan 

berkelanjutan sesuai umur anak, terhadap ke 4 (empat) aspek kemampuan 

dasar anak, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman dan 

ada di sekitar anak, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan 

perempuan dan yang terakhir anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi 

hadiah atas keberhasilannya. 

4. Stimulasi Keterampilan Berbicara Pada Anak Usia Dini 

Stimulasi dilakukan setiap ada kesempatan berinteraksi dengan anak, setiap 

hari, terus-menerus, bervariasi disesuaikan dengan umur perkembangan. 

Menurut Suryanah (2006) untuk menstimulasi perkembangan bahasa pada 

anak, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu : 

mengajak bicara anak, melontarkan pertanyaan terbuka, membacakan 

buku/mendongeng, membetulkan ucapan anak. 

 

Soetjiningsih (2013: 105) mengungkapkan stimulasi ada 4 yaitu: 

a. Stimulasi visual atau auditori merupakan stimulasi awal yang penting 

karena dapat menimbulkan sifat-sifat ekspresif, misalnya mengangkat 
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alis, membuka mulut,dan mata. Anak-anak akan belajar menirukan kata-

kata yang didengarnya namun, kalau stimulasi auditif terlalu banyak, 

misalnya pada lingkungan yang riuh, maka anak tidak dapat 

membedakan stimulasi auditif yang diperlukan, sehingga anak 

mengalami kesukaran dalam membedakan berbagai macam suara. 

Stimulasi visual dapat diberikan dengan menggunakan cahaya dan 

benda-benda berwarna. 

b. Stimulasi taktil atau sentuhan juga perlu diberikan melalui permainan 

yang bertekstur, pijatan, dan ciuman. Kurangnya stimulasi taktil dapat 

menimbulkan penyimpangan perilaku sosial, emosional dan motorik. 

c. Stimulasi perasaan kasih sayang, stimulasi semacam ini akan 

menimbulkan rasa aman dan rasa percaya diri pada anak sehingga anak 

akan lebih responsif terhadap lingkungannya dan lebih berkembang. 

d. Stimulasi verbal pada periode ini sangat penting untuk perkembangan 

bahasa anak pada tahun pertama kehidupannya. Karena kualitas dan 

kuantitas vokalisasi seorang anak dapat bertambah dengan stimulasi 

verbal dan anak akan belajar menirukan kata-kata yang didengarkannya. 

Stimulasi taktil juga dibutuhkan oleh anak, kurangnya stimulasi taktil 

dapat menyebabkan penyimpangan perilaku sosial, emosional dan 

motorik. Perhatian dan kasih sayang juga merupakan stimulasi yang 

diperlukan anak. Stimulasi semacam ini akan menimbulkan rasa aman 

dan percaya diri pada anak sehingga anak menjadi lebih responsif 

terhadap lingkungannya dan lebih berkembang. 
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Stimulasi bahasa yang dikemukakan oleh Thompson (2006: 76)  berikut ini 

juga dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan intelektualitas anak 

sehingga perkembangan bahasa anak usia toddler baik: 

a. Pandanglah wajah anak saat kita berbicara dengannya dan gunakan 

kalimat yang singkat dan sederhana. 

b. Dengarkan ketika ia sedang berbicara dan biarkan ia menyelesaikan 

kalimatnya. 

c. Doronglah anak untuk bercakap-cakap dengan bonekanya. 

d. Ketika bepergian, jelaskan berbagai hal seperti : “ada mobil merah”, 

“burung bisa terbang” dsb. 

e. Lihatlah buku bersama-sama dan jelaskan perbuatan si karakter dalam 

buku tersebut. 

f.  Kembangkan yang diucapkan anak, misalnya anak berkata “kunci” 

katakan “kunci utuk membuka pintu” atau ketika anak berkata “dadah..” 

kepada nenek, tambahkan “dadah... nenek”. 

g. Dorong anak untuk mendengarkan berbagai macam bunyi tetapi jangan 

biarkan anak mendengarkan bunyi yang terus menerus, misalnya 

menyalakan radio atau televisi sepanjang hari. Acara radio atau televisi 

boleh dipakai untuk topik pembicaraan, tetapi tetap luangkan waktu 

tenang bersama si kecil dengan membacakan buku dan bercakap-cakap. 

Jindrich (2005: 178) mengemukakan beberapa cara untuk menstimulasi 

perkembangan bahasa anak, diantaranya : 

a. Membacakan atau menyanyikan lagu pengantar tidur sehingga mereka 

dapat mendengar irama dan aliran dari bahasa kita. 
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b. Menyanyikan lagu-lagu sederhana dihadapan mereka. 

c. Menggunakan bahasa tubuh dalam bernyanyi, bercerita dan beraktivitas 

setiap hari (menggerakkan bahu/tangan, menggelengkan kepala, dsb). 

d. Ketika ibu dan anak sama-sama melihat benda tertentu, sebutkan nama 

benda itu dengan tunjukkan benda-benda tertentu dan meminta anak 

menyebutkan nama benda tersebut, dan minta juga mereka menyebutkan 

atributnya misal : ukuran, warna, bentuk dsb, sentuh dan sebutkan nama 

bagian-bagian tubuh dengan menggunakan nyanyian atau permainan, 

berikan mereka teka-teki sederhana, sebagian besar anak menyukai teka-

teki. 

e. Perkenalkan kata-kata baru kepada anak, dengan cara melalui cerita-

cerita, majalah/koran, ketika jalan-jalan, membuat kartu bertuliskan 

sebuah kata dan gambarnya (misalnya kata “rumah” dan gambar rumah). 

f. Mengajak anak berbicara dengan memberi contoh pengucapan dan     

susunan kalimat yang benar (jangan selalu menyalahkan anak, cukup 

diulangi kata-kata mereka dengan menggunakan bahasa yang benar), 

memberi contoh dengan menggunakan kalimat lengkap, memberi contoh 

cara membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 

g. Mengajak anak berbicara tentang apa yang anak sukai dan tidak anak 

sukai. 

h. Menceritakan cerita-cerita sederhana yang membutuhkan respon dari 

anak. 

i. Membacakan cerita-cerita kesukaan anak anda secara berulang- ulang 

dan suatu saat minta mereka menceritakan cerita tersebut kepada anda. 
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j. Memberi mereka banyak pertanyaan terbuka (pertanyaan yang membuat 

mereka berfikir dan membutuhkan lebih dari sekedar jawaban ya atau 

tidak. Misalnya “Bagaimana kamu membuat gambar itu?”. 

k. Bermain dengan anak dan mengajak anak berbicara ketika bermain di 

dalam rumah, di luar rumah, menggunakan benda-benda yang bisa 

membangkitkan imajinasi dia. 

l. Dorong anak untuk melakukan aktivitas penulisan kemudian catat 

(warna, bentuk, binatang, aktivitas) kesukaan anak anda dan baca ulang 

jawaban mereka di hadapan anak anda, mengajak anak menulis 

puisi/nyanyian dan kemudian baca/nyanyikan bersama. 

m. Memberikan contoh pengucapan yang benar dari kata yang sulit yang 

diucapkan anak dengan mainkan permainan-permainan kata dengan 

menggunakan suara, berikan pujian untuk pengucapan kata-kata yang 

benar, jangan terlalu sering menyalahkan pengucapan anak. 

 

B. Konsep Orang Tua 

1. Definisi Orang Tua 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, orang tua adalah 

ayah ibu kandung. Selanjutnya A. H. Hasanuddin (1984: 155) menyatakan 

bahwa, Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra 

putrinya. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang 

dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab 

untuk mendidik, mengasah dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai 
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tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam dalam 

kehidupan masyarakat. 

 

Menurut Mansur (2005: 318) orang tua terdiri dari ayah, ibu serta saudara 

adik dan kakak. Orang tua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau 

yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan 

keluarga. Meskipun orang tua pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu 

orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri. Tetapi yang 

kesemuanya itu dalam bab ini diartikan sebagai keluarga. Sedangkan 

pengertian keluarga adalah suatu ikatan laki‐laki dengan perempuan 

berdasarkan hukum dan undang‐undang perkawinan yang sah. Pengertian 

orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua 

merupakan bagian besar yang sebagian besar telah regantikan oleh keluarga 

inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. 

 

Menurut Zaldym (2010: 87) orang tua adalah satu pihak yang berperan 

penting dalam menumbuh kembangkan anak, karena orang tua pada 

dasarnya memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak. 

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

Setelah anak pulang sekolah, anak akan kembali dalam lingkungan 

keluarga, sehingga orang tua memiliki banyak waktu dan kesempatan serta 

pemahaman yang lebih terhadap perkembangan seorang anak.  

Menurut Zakiah (2012: 90) orang tua merupakan pendidik utama dan 

pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan 
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terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu 

bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari 

pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan 

hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan 

anak. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas tentang pengertian 

orang tua dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang 

bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya 

sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. 

2. Peran Orang Tua 

Istilah peranan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu bagian atau 

tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan. Menurut 

Soekamto (1982: 136) peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau 

lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang, dalam 

hal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, yang di maksud dengan peranan oleh 

peneliti adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang 

kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya. 

Peranan disini lebih menitikberatkan pada bimbingan yang membuktikan 

bahwa keikutsertaan atau terlibatnya orang tua terhadap anaknya dalam 

proses belajar sangat membantu dalam meningkatkan konsentrasi anak 

tersebut. 
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Menurut Santrock (2007: 147) orang tua mempunyai peran masing-masing 

dalam keluarga. Ibu didalam keluarga sebagai penanggung jawab utama atas 

anak, karena ibu lebih sering berinteraksi dengan anak dan ibu juga 

mempunyai kasih yang besar terhadap anak, dan pekerjaan rumah tangga 

dibanyak keluarga juga msih dibebankan pada ibu. Sedangkan ayah dalam 

keluarga mempunyai peran sebagai kepala keluarga, dan bertanggung jawab 

atas pengajaran moral pada anak, ayah juga mempunyai posisi sebagai 

pencari nafkah bagi keluarga. 

 

Menurut Harjaningrum (2007: 67) orang tua merupakan tempat utama bagi 

pembentukan perkembangan, karena semua kegitan orang tua akan ditiru 

oleh anak. Semua anak akan melalui tahapan masa meniru, dalam sama 

tersebut orang tua memiliki peranan penting untuk memberikan batasan dan 

mengajarkan pada anak hal mana saja yang dapat diterima oleh norma 

umum/ditanamkan orang tua pada anak akan banyak mempengaruhi konsep 

dan perilaku yang anak akan jalani. Karena apabila sang anak meniru hal-

hal yang buruk saat menjalani masa ini orang tua harus segera memperbaiki 

perilaku sang anak. Tentu upaya yang dilakukan harus mempertimbangkan 

usia anak. Melalui pengoreksian, anak akan mengenal batasan-batasan yang 

tidak boleh dilanggar. 

 

Menurut Setiawan (2009) peran orang tua dalam hal mendidik anak sudah 

seharusnya berada pada urutan pertama, karena orang tualah yang paling 

mengerti benar akan sifat-sifat baik dan buruk anak-anaknya, apa saja yang 

mereka sukai dan apa saja yang mereka tidak sukai. Orang tua adalah yang 
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pertama kali tahu bagaimana perubahan dan perkembangan karakter dan 

kepribadian anak-anaknya, hal-hal apa saja yang membuat anaknya malu 

dan hal-hal apa saja yang membuat anaknya takut.  

 

Menurut Zaviera (2008) menstimulasi anak sedini mungkin merupakan hal 

yang harus dilakukan oleh orang tua, karena dengan stimulasi dini otak akan 

lebih mendapat rangsangan dan akan lebih cepat berkembang, dan 

sebaiknya stimulasi dilakukan setiap berinteraksi dengan anak misalnya 

ketika memadikan, ketika bermain dengan anak, ketika menonton TV, dan 

menjelang tidur. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas tentang peran orang tua 

dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peranan penting untuk 

perkembangan karakter dan kepribadian anak-anaknya, memberikan batasan 

dan mengajarkan pada anak hal mana saja yang dapat diterima oleh norma 

umum/ditanamkan serta menstimulasi anak sedini mungkin. 

3. Tanggung Jawab Orang Tua 

Menurut Mahmud (2013: 132) dalam upaya menghasilkan generasi penerus 

yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan 

kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh 

dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak 

tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini 

merupakan kewajiban orang tua. Dilihat dari fungsinya, bahasa merupakan 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Terdapat perbedaan 

yang signifikan antara pengertian bahasa dan berbicara. Bahasa mencakup 
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segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, 

bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah pantonim atau seni. 

Sedangkan bicara adalah bahasa lisan yang merupakan bentuk paling efektif 

untuk berkomunikasi dan paling penting serta paling banyak dipergunakan.  

 

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan 

kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia 

adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. 

Maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang 

lain yaitu melalui sekolah.  

 

Menurut Zakiah (2012: 38) tanggung jawab pendidikan yang perlu 

disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:  

a. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan 

dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, 

minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.  

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah 

maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya 

lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.  

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu, 

berdiri sendiri dan membantu orang lain.  

 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk 

pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga 
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pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara 

kontinu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan 

yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiassaan yang dilihat dari orang 

tua, tetapi telah disadari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan 

perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah. 

4.  Fungsi Orang Tua 

Orang tua mempunyai fungsi penting dalam membesarkan anak, karena 

orang tua merupakan pengasuh anak sejak dari lahir hingga tumbuh dewasa, 

sehingga pembentuk kepribadian dasar anak bersumber dari pendidikan 

yang diberikan orang tua pada anak sejak dini. Menurut Suprajitno (2004), 

fungsi orang tua dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:  

a) Merawat  

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya 

semenjak dia lahir hingga mereka mampu merawat dirinya sendiri. 

Memakaikannya baju, memberinya makan, memandikannya, serta 

berbagai hal untuk memastikan kesehatan fisik & psikisnya selalu terjaga 

sehingga bisa tumbuh & berkembang dengan baik dan sempurna.  

b) Pelindung/penjaga  

Orang tua akan selalu melindungi dan menjaga anak-anaknya dari 

berbagai gangguan, baik internal maupun eksternal agar sang anak selalu 

dalam kondisi aman. Gangguan internal yang datang dari dalam diri anak 

itu sendiri misalnya berupa penyakit. Orang tua tidak akan membiarkan 

anaknya digerogoti penyakit, ia akan segera mengobatinya supaya 
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anaknya kembali sehat. Sedangkan gangguan eksternal bisa berasal dari 

berbagai sumber, entah gangguan saudaranya sendiri, teman-temannya, 

binatang, lingkungan, cuaca, maupun lainnya. Orang tualah yang akan 

selalu berusaha menjaganya hingga dia mampu menjaga dirinya sendiri. 

c) Pemberi nafkah  

Memiliki anak itu memang memerlukan biaya tidak sedikit. Biaya agar 

mereka bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan aman & nyaman 

mencapai kedewasaan dan kemandirian. Mulai dari ketika ia bayi hingga 

ia dewasa dan sanggup menafkahi dirinya sendiri, merupakan tanggung 

jawab orang tua untuk menyediakan biayanya.  

d) Pendidik dan pelatih  

Orang tua mendidik anak-anaknya sehingga mereka tahu mana yang 

benar mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana 

yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Mendidiknya bersosialisasi 

dan mendorongnya belajar berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal 

untuk kemandiriannya, baik melalui lembaga formal maupun non formal. 

Dariyo (2007) juga menambahkan, bahwa orang tua perlu melatih anak-

anaknya untuk berbicara, berjalan, merawat & menjaga dirinya sendiri, 

serta berbagai keterampilan dasar lain yang diperlukan, hingga melatih 

mereka untuk mampu hidup mandiri. 

e) Pemberi cinta dan kasih sayang  

Semua apa yang dilakukan oleh orang tua, dan kenapa mereka mau 

melakukannya, adalah karena mereka mencintai, menyayangi, dan 

mengasihi anaknya. Nasihat, larangan, dan perintah merupakan wujud 
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lain dari rasa sayang orang tua terhadap anaknya walaupun terkadang 

dipahami lain oleh anak-anaknya karena kekurang mengertian mereka. 

Tanpa rasa cinta dan kasih sayang, akan sulit bagi orang tua untuk 

melakukan berbagai hal bagi anak-anaknya. Karena rasa itulah, orang tua 

mau merawat, melindungi, menafkahi, mendidik, dan melakukan banyak 

hal lain demi anak-anaknya. 

5.  Tipe-Tipe Orang Tua dalam Mendidik Anak 

 Sebagian besar waktu kehidupan anak dilalui bersama orang tua, maka 

keberhasilan perkembangan anak dipengaruhi oleh cara orang tua dalam 

mendidik anak. Cara didik anak yang salah dapat menyebabkan gangguan 

pada perkembangan anak tersebut. Berikut merupakan tipe-tipe/cara orang 

tua dalam mendidik anak menurut Dariyo (2007), yaitu:  

a. Otoriter  

Cara ini orang tua cenderung mengontrol perilaku dan sikap anak melalui 

perintah yang tidak boleh dibantah. Supaya taat, orang tua tidak segan-

segan menerapkan hukuman yang keras terhadap anak,. Orang tua 

beranggapan agar aturan itu stabil dan tak berubah, maka seringkali tak 

menyukai tindakan anak yang memprotes, mengkritik, atau 

membantahnya.  

b. Permisif  

Pada tipe ini justru orang tua merasa tidak peduli dan cenderung memberi 

kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anaknya. Orang tua 

sering kali menyetujui terhadap semua tuntutan dan kehendak anaknya, 

jadi anak merupakan sentral segala aturan dalam keluarga. Dengan 
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demikian orang tua tidak mempunyai kewibawaan. Akibatnya segala 

pemikiran dan pendapat orang tua cenderung tidak diperhatikan oleh 

anak, dan disini orang tua jarang atau bahkan tidak pernah menghukum 

anak. 

c. Demokratis  

Tipe ini merupakan gabungan antara tipe permisif dan tipe otoriter. 

Orang tua mengarahkan perilaku dan sikap anak dengan menekankan 

alasan peraturan dan memberikan arahan terhadap sisi negatifnya.dengan 

demikian orang tua dan anak dapat berdiskusi, berkomunikasi atau 

berdebat secara konstruktif, logis, rasional demi mencapai kesepakan 

bersama. Dariyo (2007) juga menambahkan tipe demokratis ini akan 

dapat berjalan secara efektif bila ada 3 syarat yaitu:  

1) Orang tua dapat menjalankan fungsi sebagai orang tua yang memberi 

kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya  

2) Anak memiliki sikap yang dewasa yakni dapat memahami dan 

menghargai orang tua sebagai tokoh utama yang memimpin keluarga  

3) Orang tua belajar memberi kepercayaan dan tanggung jawab terhadap 

anaknya 

d. Situasional 

Tipe ini tertutup dan bahkan orang tua tidak tahu apa nama jenis tipe/cara 

pengasuhan yang diberikan, sehingga secara tak beraturan menggunakan 

campuran ke tiga tipe di atas. Jadi tidak ada patokan atau parameter 

khusus yang menjadi dasar bagi orang tua untuk menggunakan tipe 

permisif, otoriter maupun demokratis. Hal ini disesuaikan dengan 
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kondisi, situasi, tempat dan waktu bagi setiap orang tua yang 

bersangkutan. 

 

C. Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini 

1. Pengertian Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara merupakan salah satu kecerdasan yang dimiliki anak 

yaitu kecerdasan berbahasa (linguistik). Kecerdasan berbahasa adalah 

kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata 

secara efektif baik secara lisan maupun tertulis untuk berinteraksi dengan 

orang lain. Yudha dan Rudyanto (2005: 7) berpendapat bahwa: 

Keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai 

aktivitas seperti motorik, berbahasa, sosial-emosional, kognitif dan 

efektifitas (nilai-nilai moral). Keterampilan harus dilakukan dengan 

praktek sebagai pengembangan aktifitas. 

 

Hariyadi dan Zamzani dalam Suhartono (2005: 20) mengungkapkan bahwa 

"Berbicara pada hakikatnya nya merupakan suatu proses berkomunikasi, 

sebab didalamnya terjadi pesan dari suatu sumber ke tempat lain". 

Sedangkan menurut Hurlock (1978: 176) bicara adalah "Bentuk bahasa yang 

menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk 

menyampaikan maksud". Bicara merupakan bentuk komunikasi yang paling 

efektif, penggunaannya paling luas dan paling penting. 

 

Tarigan (2008: 16) berbicara adalah "Keterampilan mengucapkan bunyi-

bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan". Hal ini sejalan dengan 

pendapat Suhartono (2005: 22) yang mendefinisikan bicara sebagai "Suatu 

penyampaian maksud tertentu Dengan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 
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supaya bunyi tersebut dapat dipahami oleh orang yang ada dan 

mendengarkan di sekitarnya". 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan berbicara adalah suatu proses berkomunikasi secara langsung 

dengan mengucapkan kata kata dengan lafal yang benar kepada orang lain 

untuk menyampaikan maksud tertentu dengan cara mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan yang 

dimiliki sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang yang 

mendengarkannya. 

2. Tujuan Pengembangan Keterampilan Berbicara 

Secara umum tujuan pengembangan keterampilan berbicara anak usia dini 

yaitu agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan kata-kata yang 

jelas untuk mengungkapkan gagasan dan idenya, bercerita mengenai 

pengalaman yang telah dilakukannya serta bertanya maupun menjawab 

pertanyaan dari orang lain. Hartono dalam Suhartono (2005: 123) tujuan 

umum dalam pengembangan keterampilan bicara anak yaitu: 

a. Memiliki perbendaharaan kata yang cukup yang diperlukan untuk 

berkomunikasi sehari-hari 

b. Mau mendengarkan dan memahami kata-kata serta kalimat  

c. Mampu mengungkapkan pendapat dan sikap dengan lafal yang tepat  

d. Berminat menggunakan bahasa yang baik  

e. Berminat untuk menghubungkan antara bahasa lisan dan tulisan 
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Tarigan (2008: 16) berpendapat tujuan utama dari berbicara adalah: "Untuk 

berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, 

seyogyanyalah sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin 

dikomunikasikan". Sedangkan menurut Campbell dalam Sujiono (2010: 57) 

menjelaskan bahwa tujuan pengembangan berbicara adalah: 

a. agar anak mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan baik  

b. memiliki kemampuan bahasa untuk meyakinkan orang lain  

c. mampu mengingat dan menghafal informasi  

d. mampu memberikan penjelasan  

e. mampu untuk membahas bahasa itu sendiri 

 

 

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari pengembangan keterampilan berbicara anak usia dini yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah agar anak memiliki perbendaharaan 

kata-kata yang cukup baik untuk memudahkan anak dalam berkomunikasi 

dalam menggunakan pendapat, bertanya mau pun menjawab serta bercerita 

saat proses kegiatan pembelajaran atau dalam keseharian anak. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor 

dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak. Menurut Hurlock (1978: 

185) faktor–faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara diaantaranya 

kesiapan fisik, kesiapan mental, model yang baik untuk ditiru, kesempatan 

berpraktik, motivasi dan bimbingan. Rincian tersebut adalah sebagai 

berikut:  
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a) Persiapan Fisik untuk Berbicara  

Kemampuan berbicara tergantung pada kematangan mekanisme bicara. 

Sebelum semua organ bicara mencapai bentuk yang lebih matang, saraf 

dan otot mekanisme suara tidak dapat menghasilkan bunyi yang 

diperlukan bagi kata-kata. 

b) Kesiapan Mental untuk Berbicara  

Kesiapan mental untuk berbicara tergantung pada kematangan otak, 

khususnya bagian-bagian asosiasi otak. Biasanya kesiapan tersebut 

berkembang di antara umur 12 dan 18 bulan dan dalam perkembangan 

bicara dipandang sebagai “saat dapat diajar”. 

c) Model yang Baik untuk Ditiru  

Model yang baik untuk ditiru diperlukan agar anak tahu mengucapkan 

kata dengan benar. Model tersebut mungkin orang di lingkungan sekitar 

mereka. Jika mereka kekurangan model yang baik, maka mereka akan 

sulit belajar berbicara dan hasil yang dicapai berada di bawah 

kemampuan mereka.  

d) Kesempatan untuk Berpraktik  

Jika anak tidak diberikan kesempatan untuk berpraktek maka mereka 

akan putus asa dan motivasi anak menjadi rendah. untuk bermain peran 

dalam situasi kehidupan yang sebenarnya serta mempraktikkan 

kemampuan berbahasa sehingga dapat membantu meningkatkan 

keterampilan berbicara pada anak. 
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e) Motivasi  

Jika anak mengetahui bahwa mereka dapat memperoleh apa saja yang 

mereka inginkan tanpa memintanya, dan jika anak tahu bahwa 

pengganti bicara seperti tangis dan isyarat dapat mencapai tujuan 

tersebut, maka motivasi anak untuk belajar berbicara akan melemah.  

f) Bimbingan  

Cara yang paling baik untuk membimbing belajar berbicara adalah 

menyediakan model yang baik, mengadakan kata-kata dengan jelas, 

serta memberikan bantuan mengikuti model.  

Ungkapan lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan 

berbicara dikemukakan oleh (Rahayu, 2007: 216) yang terdiri dari:  

a. Gaya berbicara, secara umum ditandai dengan tiga ciri, yaitu:  

1) Gaya ekspresif, gaya bicara ekspresif ditandai dengan spontanitas, 

lugas, gaya ini digunakan saat mengungkapkan perasaan, bergurau, 

mengeluh, atau bersosialisasi.  

2) Gaya perintah, gaya ini menunjukkan kewenangan dan bernada 

memberikan keputusan.  

3) Gaya pemecahan masalah, gaya ini bernada rasional, tanpa 

prasangka, dan lemah lembut.  

b. Metode penyampaian metode penyampaian ini terdiri dari:  

1) Penyampaian mendadak.  

2) Penyampaian tanpa persiapan.  

3) Penyampaian dari naskah.  

4) Penyampaian dari ingatan (Rahayu, 2007: 217).  
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Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterampilan berbicara, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara 

dapat dipengaruhi oleh model yang baik untuk ditiru serta adanya 

kesempatan yang diberikan pada anak untuk berbicara. Hal tersebut dapat 

dilakukan melalui metode sosiodrama. 

4. Tahapan Keterampilan Berbicara 

Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup 

dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam 

keterampilan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi 

dan kemandirian. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain, 

menimbulkan perubahan, berkolerasi dengan pertumbuhan, memiliki tahap 

yang berurutan dan mempunyai pola yang tetap.  

Pada tahap perkembangan bicara, (dalam Suhartono 2005: 49-53) 

menjelaskan bahwa ada tiga tahap berbicara yaitu:  

a) Tahap penamaan, anak baru mulai mampu mengujar urutan bunyi kata 

tertentu dan anak belum mampu memaknainya. Anak tersebut mampu 

mengucapkan tetapi tidak mampu mengenal kata itu. Menurut 

Steinberrgh (dalam Suhartono 2005: 50) pada umumnya pada tahap ini 

anak baru mampu menggunakan kalimat terdiri atas satu kata atau prase.  

b) Tahap telegrafis, menurut Steinberrgh (dalam Suhartono 2005: 50) pada 

tahap telegrafis ini anak sudah mulai bisa menyampaikan pesan yang 

diinginkanya dalam bentuk urutan bunyi yang berwujud dua atau tiga 

kata, maksudnya, kalimat-kalimat yang diucapkan anak terdiri atas dua 

atau tiga kata.  
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c) Tahap transformasional, dalam meningkatkan keterampilan bicara anak 

usia dini yang berumur lima tahun adalah saat anak mulai 

memberanikan diri untuk bertanya, menyuruh, menyanggah, dan 

menginformasikan sesuatu. Berbagai kegiatan anak dan aktivitasnya 

dikomunikasikan atau dibicarakan melalui kalimat-kalimat.  

 

Jadi, Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa penelitian 

keterampilan berbicara ini menggunakan tahap transformasional di mana 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara anak usia dini adalah anak 

mulai memberanikan diri untuk bertanya, menyuruh, menyanggah dan 

menginformasikan apa yang anak inginkan.   

5.  Penilaian Pengembangan Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 

Tahun 

 

Menurut Suteja (2000: 43) pengembangan berbahasa berpengaruh pada 

keterampilan berbicara anak, keduanya saling terkait karena apabila 

pembendaraan kosakata kompleks maka anak dapat mengungkapkan ide, 

pikiran maupun perasaannya kepada orang lain. 

 

Menurut Nurbiana Dhieni, dkk (2005: 35) ada beberapa faktor yang dapat 

dijadikan ukuran kemampuan berbicara seseorang yang terdiri dari aspek 

kebahasaan dan non kebahasaan, aspek kebahasaan meliputi: (a) ketepatan 

ucapan; (b) penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai; (c) 

pilihan kata; (d) ketepatan sasaran pembicaraan, sedangkan untuk aspek non 

kebahasaan meliputi: (a) sikap tubuh, pandangan, bahasa tubuh, dan mimik 

yang tepat; (b) kesediaan menghargai pembicaraan maupun gagasan orang 

lain; (c) kenyaringan suara dan kelancaran dalam berbicara; (d) relevansi, 
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penalaran dan penguasaan terhadap topik tertentu. Sejalan dengan pendapat 

di atas, menurut Arsjad dan Mukti (1991:17) faktor-faktor penunjang 

keterampilan berbicara dibagi 2 yaitu secara kebahasaan dan non 

kebahasaan, berikut faktor penunjang keterampilan berbicara ditinjau dari 

aspek kebahasaan : 

a. Aspek kebahasaan : 

1) Ketepatan ucapan 

Anak membiasakan diri untuk mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

yang diucapkannya secara tepat sesuai dengan kata dan kalimat.  

2) Penempatan tekanan, nada, sendi dan durasi yang sesuai 

Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik 

tersendiri dalam berbicara. 

3) Pilihan kata (diksi) 

Pembicara harus menyesuaikan pilihan katanya dengan pokok 

pembicaraan dan pendengarnya. 

4) Ketepatan sasaran pembicaraan.  

Pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif agar mengenai 

sasaran, sehingga mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan 

kesan, atau menimbulkan akibat. 

b. Aspek non kebahasaan : 

1) Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku 

Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku diperlukan saat berbicara 

karena dari sikap tersebut dapat menunjukkan otoritas dan integritas 

pembicara. 
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2) Pandangan harus diarahkan kepadalawan bicara 

Pandangan pembicara hendaknya diusahakan supaya pendengar 

merasa terlibat dan diperhatikan. 

3) Kesediaan menghargai pendapat oranglain 

Pembicara sebaiknya memiliki sikap terbuka, dalam arti dapat 

menerima pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, dan 

bersedia mengubah pendapatnya apabila keliru.  

4) Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

Gerak-gerik yang tepat dapat menunjang keefektifan berbicara. 

5) Kenyaringan suara 

Tingkat kenyaringan suara tentu disesuaikan dengansituasi, tempat, 

jumlah pendengar, dan akustik. 

6) Kelancaran 

Kelancaran berbicara memudahkan pendengar menangkap isi 

pembicaraan. 

7) Relevansi/penalaran 

Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam pembicaraan harus 

berhubungan secara logis.  

8) Penguasaan topik. 

Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan 

kelancaran. 

Selanjutnya menurut (Dhieni, 2008: 3-9) menyebutkan anak usia 4-6 tahun 

mempunyai karakeristik berbicara yaitu: 
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a. Kemampuan anak untuk dapat berbicara dengan baik 

b. Melaksanakan 2-3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. 

c. Mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan 

urutan yang mudah dipahami 

d. Menyebutkan nama, jenis kelamin dan umurnya 

e. Menggunakan kata sambung seperti: dan, karena, tetapi 

f.  Menggunakan kata tanya seperti bagaimana, apa, mengapa, kapan 

g. Membandingkan dua hal 

h. Memahami konsep timbal balik 

i.  Menyusun kalimat 

j.  Mengucapkan lebih dari tiga kalimat 

k. Mengenal tulisan sederhana 

 

Menurut Mustakim (2005: 123) ada dua hal yang harus diperhatikan untuk 

menetapkan anak mampu dan terampil berbicara. Pertama, anak harus 

mengucapkan kata-katanya sehingga segera dimengerti oleh orang lain. 

Kedua, anak-anak harus memahami arti kata-kata yang diucapkannya dan 

menghubungkannya dengan objek-objek yang yang diwakilinya. Bilamana 

kedua kemampuan dan keterampilan ini dikuasai, maka berarti anakpun 

menguasai penyampaian hasil pikiran, perasaan dan kehendak anak.  

 

Dari pandangan-pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbicara merupakan aktivitas berbicara yang berkembang melalui pelatihan 

dan pengalaman dalam menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada 

dilingkungan anak didalam aktivitas berbicara tersebut anak menyampaikan 
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kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Pada umumnya 

anak suka berbicara dan berbicara kepada seseorang, tertarik menggunakan 

kata-kata baru dan luas, banyak bertanya, tata bahasa akurat dan beralasan, 

menggunakan bahasa yang sesuai, dapat mendefinisikan dengan bahasa 

yang sederhana, menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang lain, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan sangat aktif berbicara. 

 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Megan, (2002), Nashville. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

implementasi orangtua dalam memberikan stimulasi bahasa memediasi 

hubungan nilai kosa kata yang reseptif pada keterampilan berbicara anak 

di Nashville. 

2. Subekti, (2008), Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan dalam pengetahuan ibu tentang stimulasi verbal dengan 

keterampilan berbicara anak usia pra sekolah di TK Hidayah Kecamatan 

Karanganyar. 

3. Nurlaeli (2015), Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

variasi perubahan kemampuan berbicara dipengaruhi oleh variasi 

perubahan interaksi orangtua sebesar 39,38 persen, sedangkan 60,62 

persen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 

4. Muslikhatun, (2015), Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis dengan 

keterampilan berbicara anak TK Kelompok B di Kelurahan Mororejo 

Kecamatan Tempel Sleman. 
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5. Cempaka Wati, (2016), Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa stimulasi perkembangan bahasa oleh orang tua membawa pengaruh 

positif terhadap keterampilan berbicara anak di Kelurahan Kalicari Kota 

Semarang.  

6. Rajesh, (2019), India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas 

orang tua didukung permainan yang berfokus pada perkembangan dan 

stimulasi bahasa-bicara yang sesuai menghasilkan interaksi verbal dan 

perubahan input bahasa untuk anak-anak di Chennai, Tamil Nadul, India. 

 

Berdasarkan keenam penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yakni stimulasi orang tua terhadap 

keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun. Peneliti ingin membuktikan 

perbedaan keterampilan berbicara anak yang diberi stimulasi oleh orang 

tuanya dengan anak yang kurang mendapat stimulasi orang tua. 

 

E. Kerangka Pikir Penelitian  

Salah satu bidang pengembangan dalam pertumbuhan keterampilan dasar di 

usia dini adalah perkembangan berbicara. Keterampilan berbicara dapat 

berkembang sesuai dengan tingkatan usia yang dimiliki seseorang, semakin 

bertambah umur seseorang semakin baik bahasa yang dimiliki. Keterampilan 

berbicara memungkinkan anak untuk menerjemahkan pengalaman kedalam 

simbol-simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berpikir.  

 

Keterampilan berbicara anak sangat penting untuk distimulus sejak dini, 

pembelajaran bahasa untuk anak usia dini diarahkan pada kemampuan 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Seorang anak belajar 
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mengenai sesuatu dari lingkungan sekitarnya. Mereka mengambangkan 

kemampuan kognitivenya dengan cara berinteraksi dengan orang disekitarnya 

(Santrock, 2013). Lingkungan primer yang pertama kali dikenal oleh anak 

adalah lingkungan keluarga.  

 

Maka dari itu, peran orang tua penting untuk menumbuhkan kemampuan 

kognitivenya. Kemampuan cognitive yang dibahas disini adalah keterampilan 

berbicara anak. Dibutuhkan stimulasi-stimulasi dari orang tua untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara anak. Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan di atas, untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian 

ini, maka kerangka pikir pada penelitian ini menggunakan skema yang 

digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 1. Konsep Kerangka Pikir 

 

Keterangan: 

X   : Variabel Bebas 

Y   : Variabel Terikat 

     : Pengaruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengajak bicara anak 

2. Melontarkan pertanyaan 
3. Membacakan buku atau 

mendongeng 

4. Membetulkan ucapan anak 

5. Menyanyikan lagu 
sederhana 

6. Memperkenalkan kata-kata 

baru 
7. Memberikan contoh 

pengucapan yang benar 

8. Bermain dengan anak di 

dalam/luar rumah. 

Aspek  

Kebahasaan 

Aspek non 

kebahasaan 

1. Ketepatan ucapan 

2. Penempatan tekanan, 
nada, sendi, dan 

durasi yang sesuai 

3. Pilihan kata 

4. Ketepatan sasaran  

1. Sikap tubuh, pandangan, 

bahasa tubuh, dan 
mimik yang tepat 

2. Kesediaan menghargai 

pembicaraan maupun 

gagasan orang lain 
3. Kenyaringan suara dan 

kelancaran dalam 

berbicara 
4. Relevansi, penalaran dan 

penguasaan terhadap 

topik tertentu 

Stimulasi 

Orang Tua 
Keterampilan Berbicara  

Anak Usia 5-6 Tahun 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan metode penelitian 

yang digunakan adalah ex post facto. Menurut Sukardi (2009: 166) penelitian 

deskriptif asosiatif adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan 

pengumpulan data guna menentukan atau menggambarkan ada pengaruh antara 

dua variabel atau lebih. Sedangkan menurut Sukardi (2003: 61) metode 

kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menguraikan suatu 

masalah menggunakan analisis berupa angka atau bilangan. Desain ini  

digunakan untuk menjelaskan data yang sudah terkumpul dan memberikan 

gambaran tentang pengaruh stimulasi orang tua dengan keterampilan berbicara 

anak. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada 

variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 

Variabel yang diteliti juga dapat digambarkan dengan perhitungan statistik. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini ditujukan untuk orang tua yang memiliki anak usia 5-6 Tahun 

yang bersekolah di 5 TK & PAUD di Kecamatan Rajabasa. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun ajaran 2019/2020. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian, karena 

subjek dari suatu penelitian adalah sebagian atau seluruh dari populasi. 

Sugiyono (2014: 115) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah  

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah orang tua 

yang memiliki anak usia dini. Adapun orang tua yang diteliti adalah orang 

tua yang memiliki anak berusia 5-6 tahun dan bersekolah di TK dan PAUD 

yang ada di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung sebanyak 28 lembaga 

TK dengan jumlah 1107 peserta didik.  

 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014 : 120), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan besar sampel 

Arikunto (2006: 112) berpendapat bahwa apabila subjeknya kurang dari 

seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 

10-15% atau 15-20% atau lebih”. Pada penelitian ini jumlah sampel diambil 

berdasarkan ketentuan 10% dari seluruh populasi sehingga diketahui besar 

sampel penelitian ini berjumlah 105 responden.  

 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsionate 

statified random sampling, yaitu menentukan sampel berdasarkan proporsi 
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di masing masing strata, kelompok atau tingkatan Teknik sampling 

merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan adanya teknik 

sampling peneliti dapat dengan mudah menentukan sampel-sampel yang 

akan diteliti. Penentuan sampel berdasarkan proporsi berstrata adalah:  

Tabel 1. Teknik Sampling Proporsionate Stratified Random Sampling  

No Nama 

Kelurahan 

  Nama Tk Jumlah 

(N) 

Perhitungan  Jumlah  

(n) 

1. 

 

Rajabasa 

 
 

TK Al-Akbar 25 (25/1027)x105 3 

TK Al-Kautsar 138 (138/1027)x105 14 

TK Darul Ikhsan 77 (77/1027)x105 8 

TK Kuntum Mekar 34 (34/1027)x105 3 

TK Puri Sejahtera 22 (22/1027)x105 2 

TK Qonita 18 (18/1027)x105 2 

TK Mutiara Intan 51 (51/1027)x105 5 

TK Smart Kids 20 (20/1027)x105 2 

TK DWP Unila 58 (58/1027)x105 6 

TK Yustikarini 13 (13/1027)x105 1 

2. Rajabasa 

Jaya 

TK Patria 31 (31/1027)x105 3 

TK Ananda 9 (9/1027)x105 1 

TK Harapan Muda 25 (25/1027)x105 3 

3. Rajabasa 
Raya 

TK Miftahul Jannah 14 (14/1027)x105 1 

TK/RA Tanbih Al-Ghofilin 26 (/1027)x105 3 

TK Ismaria Al-Qur’aniyah 61 (25/1027)x105 6 

4. Gedong 

Meneng 

TK Al-Ulya 1 25 (25/1027)x105 3 

TK Al-Ulya 3 35 (25/1027)x105 4 

TK Permata Bunda 19 (25/1027)x105 2 

TK Al-Hairiah 85 (25/1027)x105 9 

TK Darma Bangsa 26 (25/1027)x105 3 

TK Global Surya 30 (25/1027)x105 3 

TK Istiqlal 24 (25/1027)x105 2 

TK Al-Anshor 30 (25/1027)x105 3 

TK Qurrota A’yun 76 (25/1027)x105 8 

5. Rajabasa 
Pemuka 

TK Roudutun-Nur 12 (25/1027)x105 1 

TK Tunas Mandiri 28 (25/1027)x105 3 

TK El-Kirana 15 (25/1027)x105 2 

Jumlah 1027  105 

Sumber : Korwil III 2019/2020 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa instrument 

penelitian kuesioner. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk 
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menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2014: 134) menyatakan bahwa “Skala Likert digunakan 

untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang memiliki daftar pertanyaan 

dan alternative jawabanya telah disediakan oleh peneliti.  

Tabel 2. Skor Jawaban Skala 

 

No Pilihan Jawaban Skor 

1. Selalu (SL) 4 

2. Sering (SR) 3 

3. Kadang-Kadang (KD) 2 

4. Tidak Pernah (TP) 1 

 

 

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual Variabel 

Definisi Konseptual Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Stimulasi orang tua adalah perangsangan yang datangnya dari orang tua 

sebagai bentuk keterlibatan mereka pada perkembangan kehidupan 

anaknya agar anak dapat mencapai tingkat perkembangan yang optimal 

sesuai dengan usianya. 

b. Keterampilan berbicara adalah suatu kemampuan untuk dapat 

mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, 

gagasan, atau isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa 

lisan yang dapat dipahami oleh orang lain.  
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2. Definisi Operasional Variabel  

Definisi Operasional Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Stimulasi verbal yang dilakukan orang tua dengan penguasaan bahasa 

anak akan mengembangkan inisiatif atau ide-idenya yang selanjutnya 

akan mempengaruhi perkembangan keterampilan berbicara anak. 

Kegiatan stimulasi terdiri dari: (a) Mengajak bicara anak, (b) 

Melontarkan pertanyaan, (c) Membacakan buku atau mendongeng, (d) 

Membetulkan ucapan anak, (e) Menyanyikan lagu sederhana, (f) 

Memperkenalkan kata-kata baru. 

b. Keterampilan berbicara adalah suatu proses berkomunikasi secara 

langsung dengan mengucapkan kata kata dengan lafal yang benar kepada 

orang lain untuk menyampaikan maksud tertentu dengan cara 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan yang dimiliki sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh 

orang yang mendengarkannya. Keterampilan Berbicara anak terdiri dari 

aspek kebahasaan dan non kebahasaan, aspek kebahasaan meliputi: (a) 

ketepatan ucapan; (b) penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai; 

(c) pilihan kata; (d) ketepatan sasaran pembicaraan, sedangkan untuk 

aspek non kebahasaan meliputi: (a) sikap tubuh, pandangan, bahasa 

tubuh, dan mimik yang tepat; (b) kesediaan menghargai pembicaraan 

maupun gagasan orang lain; (c) kenyaringan suara dan kelancaran dalam 

berbicara; (d) relevansi, penalaran dan penguasaan terhadap topik 

tertentu. 
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F. Kisi-Kisi Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnyalebih 

baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah 

(Arikunto, 2002: 136). Fasilitas yang digunakan peneliti memberikan 

kemudahan dalam pengumpulan data dan pengolahannya agar data yang 

diperoleh lebih baik berupa checklist pada kuesioner untuk dapat memudahkan 

peneliti maupun responden dalam memberikan skor dan menjawab kuesioner.  

a) Kisi-kisi Kuesioner Variabel Stimulasi Orang Tua 

 

Tabel 3. Kisi-Kisi Intrumen Stimulasi Orang Tua 
 

Dimensi Indikator No Item Instrumen 

Stimulasi 

Verbal 

1. Mengajak bicara anak, melontarkan 

pertanyaan terbuka 

1, 2, 3 7, 17, 25 

2. Membacakan buku/mendongeng, 
menyanyikan lagu 

9, 14, 15, 16, 22, 27, 
28 

3. Membetulkan ucapan anak 8, 30, 31, 32 

4. Memperkenalkan kata-kata baru kepada 

anak. 

5, 6, 11, 12, 19, 20, 

21, 23, 24, 29, 34 

5. Mengembangkan kata yang diucapkan 
anak. 

4, 10, 13, 18, 26, 33, 
36 

 

b) Kisi-kisi Variabel Keterampilan Berbicara Anak usia 5-6 tahun 

Tabel 4. Kisi-Kisi Intrumen Keterampilan Berbicara 
 

Dimensi Indikator No Item Instrumen 

Aspek 
kebahasaan 

1. Ketepatan ucapan 3, 4, 15 

2. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan 

durasi yang sesuai 

8, 12, 27 

3. Pilihan kata 5, 6, 16 

4. Ketepatan sasaran pembicaraan 9, 10, 17 

Aspek non 
kebahasaan 

1. Sikap tubuh, pandangan, bahasa 
tubuh, dan mimik yang tepat 

21, 22, 24 

2. Kesediaan menghargai pembicaraan 

maupun gagasan orang lain 

1, 2, 7 

3. Kenyaringan suara dan kelancaran 
dalam berbicara 

11, 23, 25 

4. Relevansi, penalaran dan penguasaan 

terhadap topik tertentu. 

13, 14, 18, 19, 20  
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G. Uji Instrumen 

Uji instrumen penelitian ini digunakan untuk menguji alat ukur yang akan 

dipakai dalam penelitian. Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji validitas dan uji realibilitas. 

1.  Uji Validitas 

Valid adalah suatu ukuran yang memperlihatkan tingkat kesahihan suatu 

alat ukur. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas instrumen 

dalam penelitian ini akan menggunakan validitas isi, yang berkenaan 

dengan isi dan format dari instrumen. Apakah instrumen tepat mengukur 

hal yang ingin diukur, apakah butir pertanyaan telah mewakili aspek-

aspek yang akan diukur, apakah pemilihan format instrumen cocok untuk 

mengukur segi tersebut. Dalam penelitian ini untuk menentukan validitas 

item dilakukan kontrol langsung terhadap teori-teori sehingga melahirkan 

indikator-indikator yang dipakai. Pada kisi-kisi instrumen yang 

dipergunakan dilakukan uji kevalidannya terlebih dahulu oleh dosen ahli 

dalam bidang tersebut. Secara teknis pengujian validitas ini dapat dibantu 

menggunakan kisi-kisi instrumen. 

 

Kisi-kisi instrumen terdiri dari variabel, kemudian dikembangkan 

menjadi indikator, dan selanjutnya dikembangkan lagi menjadi item. 

Item-item ini diuji kepada minimal 10 orang non responden sampel 

penelitian untuk melihat kevalidan dari butir-butir pertanyaan dalam 

item. Pengujian ini dilakukan untuk menguji dan memvalidasi isi dari 

kisi-kisi instrumen penilaian tersebut dan memberikan saran terhadap 
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kesesuaian indikator pada setiap variabel yang akan diteliti. Instrumen 

dalam penelitian ini sudah diuji oleh dua dosen ahli dalam bidangnya 

yang sesuai dengan judul penelitian. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan rumus berikut:    

 
 

Keterangan : 

x  = Item ganjil 

y  = Item genap   

N  = Jumlah respoden 

 

Proses pengujiannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 20.0. 

Hasil pengujian validitas mengguanakan kriteria pengujian untuk uji ini 

adalah apabila r hitung>r tabel, maka valid dan apabila r hitung<r tabel, 

maka tidak valid. Hasil uji validitas variabel stimulasi orang tua (X) 

dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang bersangkutan 

mengenai stimulasi orang tua. Hasil yang didapatkan yaitu nilai rhitung 

lebih besar dari rtabel (0,1946), dimana nilai rhitung paling tinggi yaitu 0,989 

dan paling rendah 0,300. Dengan demikian seluruh item pernyataan 

stimulasi orang tua dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji validitas 

variabel keterampilan berbicara (Y) dengan menampilkan seluruh item 

pernyataan yang bersangkutan mengenai keterampilan berbicara. Hasil 

yang didapatkan yaitu nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,1946), dimana 

nilai rhitung paling tinggi yaitu 0,897 dan paling rendah 0,328. Dengan 

demikian seluruh item pernyataan keterampilan berbicara dinyatakan 

valid. 
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2. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui keajegan 

instrumen dalam pengumpulan data penelitian. Suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika instrumen tersebut ketika dipakai untuk mengukur 

suatu gejala yang sama dalam waktu yang berlainan akan menunjukkan 

hasil yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Alpha 

Cronbach, proses perhitungan data menggunakan program komputer: 

adapun rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan: 

11r  = reliabilitas intrumen 

K = Banyaknya item pernyataan  
2

b  = jumlah varian butir  

2

1  = varian total  

 

Uji coba instrumen tes dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 

reliabilitas alat ukur yang digunakan, yaitu dengan menyebarkan 

instrumen tes kepada 10 orang diluar responden. Menurut Arikunto 

(2014: 319) dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian dikorelasikan 

dengan kriteria reliabilitas sebagai berikut : 

Tabel 5. Kriteria Reliabilitas 

Besarnya Nilai r Interpretasi 

0.81 - 1,00 Tinggi 

0,61 – 0,80 Sedang 

0,41 – 0,60 Agak Rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai cronbach’s alpha sebesar 0,681 

untuk variabel stimulasi orang tua (X) dengan tingkat reliabel sedang, 

nilai cronbach’s alpha sebesar 0,541 untuk variabel keterampilan 

berbicara (Y) dengan tingkat reliabel agak rendah. Hasil uji reliabilitas 

setelah dikonsultasikan dengan daftar interprestasi koefisien r dapat 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Reliabillitas 

Variabel Koefisien  

Alpha Chronbach 

Kriteria  Simpulan 

Stimulasi orang tua 0,681 0,61-0,80 Reliabel sedang 

Keterampilan berbicara 0,541 0,41-0,60 Reliabel agak rendah 

Sumber: Data diolah pada (2022) 

 

H. Teknik Analisis Data 

Instrumen berupa angket diisi oleh orangtua yang menjadi sampel penelitian 

untuk memperoleh hasil yang akan dijadikan sumber informasi. Setelah 

memperoleh data, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. Penelitian ini 

menggunakan analisis data kuantitatif . Selanjutnya disimpulkan untuk 

mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan rumus interval 

menurut Hadi (2005: 39) yaitu: 

 

Keterangan: 

i     = Interval 

NT = Nilai Tinggi 

NR = Nilai Terendah 

K    = Kategori 

 

Penentuan tingkat persentasi menurut Ali (2010: 184) menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

P = Besarnya Persentasi 

F = Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item 

N = Jumlah seluruh item  

 

Adapun kriteria kategori penilaian yang digunakan untuk hasil analisis data 

sebagai berikut: 

Tabel 7. Interpretasi Persentase Penilaian 

 

Penilaian Interpretasi 

76% - 100%  Baik 

56% - 75% Cukup 

40% - 55% Kurang Baik 

0% - 39% Tidak Baik 

Sumber : Arikunto S (2014: 196) 

 

Untuk melihat hubungan antar satu variabel independent (bebas) dan 

mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya (terikat) 

menurut Sugiyono (2017) digunakan rumus uji regresi linear sederhana yaitu: 

  Y = a + bX 

Keterangan: 

a  : konstanta (titik potong Y) 

b  : koefisien dari variabel X 

Y  : variabel dependen 

X  : variabel independen 

 

Untuk menguji hipotesis apakah ada pengaruh variabel X terhadap Y maka 

digunakan Uji F. Kriteria pengujian signifikan dilakukan dengan 

membandingkan nilai sig dengan alpha (0,05) atau membandingkan nilai 

thitung dengan t table. Jika sig ≤0,05 atau Fhit>Ftable; ada pengaruh signifikan; 

tolak Ho dan terima Ha. Jika sig>0,05 atau thit≤ttable; tidak pengaruh signifikan; 

terima Ho dan tolak Ha 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa stimulasi orang tua berpengaruh 

signifikan terhadap keterampilan bicara pada anak usia 5-6 tahun (Fhit; 

20,820>Ftabel;3,07) artinya semakin baik stimulasi orang tua, maka akan 

meningkatkan keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun.  

 

Hasil secara deskriptif menunjukkan bahwa stimulasi orang tua pada 

indikator mengajak bicara anak, melontarkan pertanyaan terbuka, 

membacakan buku atau mendongeng, menyanyikan lagu, membetulkan 

ucapan anak, memperkenalkan kata-kata baru kepada anak dan 

mengembangkan kata yang diucapkan anak selalu dilakukan oleh orang tua 

kepada anak.  

 

Deskripsi data keterampilan berbicara pada indikator aspek kebahasaan dan 

non kebahasaan menunjukkan bahwa anak anak usia 5-6 tahun memiliki 

keterampilan yang baik dalam berbicara.  

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti adalah: 

1.  Bagi orang tua  

Disarankan dalam proses pembelajaran, orang tua dapat memanfaatkan 

stimulasi sebagai metode untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
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anak usia 5-6 tahun. Selain itu, orang tua harus lebih aktif dan lebih 

kreatif dalam mengembangkan metode-metode lain agar menjadi dapat 

mendorong serta meningkat keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun. 

2.  Bagi peneliti lain 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu dapat menjadi rujukan, 

sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa 

lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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