
 

8 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Peran 

2.1.1 Pengertian Peran 

Menurut Monnon Sudarman (2008) peran adalah sikap, 

perilaku, nilai dan tujuan dengan harapan berdasarkan secara normatife 

dari seseorang dalam situasi yang berdasarkan posisinya di masyarakat 

(Friedman 1998). Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan 

masyarakat baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar 

(masyarakat luas), setiap orang di tuntut untut menjadi peran peran 

tertentu. Peran sosial yang perlu di pelajari meliputi dua aspek, yaitu 

belajar untyuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu 

peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai 

dengan peran tersebut. 

2.1.2  Faktor yang Mempengaruhi Peran 

Menurut Nursalam dan Pariani (2012) faktor-faktor yang 

mempengaruhi peran dalam penyesuai diri : 

a. Kejelasan perilaku dan penghargaan yang sesuai dengn peran. 

b. Konsisten respon yang berarti terhadap peran 

c. Kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang diemban. 

d. Kesetaraan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. 

e. Situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran. 
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2.1.3 Macam-macam Peran 

1. Peran formal keluarga meliputi : 

a. Peran parental dan perkawinan 

Menurut Nye dan Gecas (2005) yang di kutip Andarmoyo (2012), 

telah mengidentifikasi enam peran dasar yang membentuk sosial 

sebagai suami-ayah dan istri-ibu. Peran terserbut adalah : 1.) 

peran provider/penyedia, 2.) peran pengatur rumah tangga, 3.) 

peran perawatan anak, 4.) peran sosialisasi anak, 5.) peran 

rekreasi, 6.) peran persaudaraan/khinship/ hubungan keluarga 

peternal dan maternal, 7.) peran terapeutik/memenuhi kebutuhan 

afektif dari pasangan, 8.) peran seksual. 

b. Peran anak 

Peran anak adalah melaksanakan tugas perkembangan dan 

pertumbuhan fisik, psikis dan sosial. 

c. Peran kakek/nenek 

Menurut Bangston (1985) yang di kutip Andarmoyo (2012) peran 

kakek atau nenek dalam keluarga adalah semata-mata hadir dalam 

keluarga, menjaga dan melindungi bila di perlukan, menjadi 

hakim, negosiasi antara anak dan orang tua. 

2. Peran informasi keluarga  

Peran informasi bersifat implisit biasanya untuk memenuhi 

kebutuhan emosional individu (Satir, 1967 dalam Andarmoyo 2012) 

dan menjaga keseimbangan dalam keluarga. Keberadaan peran 

informal penting bagi tuntutan-tuntutan integratif dan adaptif 
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kelompok keluarga (Andarmoyo, 2012). Beberapa contoh peran 

informal yang bersifat adaptif dan merusak kesejahteraan keluarga di 

antaranya : 

a. Pendorong 

Pendorong memuji, setuju dengan, dan menerima kontribusi dari 

orang lain. Akibatnya dapat merangkul orang lain dan membuat 

mereka merasa bahwa pemikiran mereka penting dan bernilai 

untuk di dengar. 

b. Pengharmonis 

Pengharmonis menengahi perbedaan yang terdapat di antara para 

anggota menghibur menyatukan kembali perbedaan pendapat. 

c. Insiator-konstributor 

Insiator-konstributor menggunakan dan mengajukan ide-ide baru 

atau cara-cara mengingat masalah-masalah atau tujuan kelompok. 

d. Pendamai 

Pendamai (compromiser) merupakan salah satu bagian dari 

konflik dan ketidaksepakatan. Pendamai menyatakan posisinya 

dan mengakui kesalahannya, atau menawarkan penyelesaian “ 

setengah jalan”. 

e. Penghalang  

Penghalang cenderung negatif terhadap semua ide yang di tolak 

tanpa alasan. 

f. Dominator 

Cenderung memaksakan kekuasaan atau superioritas dengan 
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memanipulasi anggota kelompok tertentu dan membanggakan 

kekuasaannya dan bertindak seakan-akan mengetahui segala-

galanya dan tampil sempurna. 

g. Perawat keluarga 

Orang yang terpanggil untu merawat dan mengasuh keluarga. 

h. Penghubung keluarga  

Perantara keluarga adalah penghubung, ia (ibu) mengirim dan 

memonitor komunikasi dalam keluarga. 

2.1.4 Bentuk Peran 

Menurut Notoatmojo (2003) secara operasional perilaku dapat di 

artikan suatu respon seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dan luar 

subjek. Respon ini berbentuk dua macam di antaranya: 

a. Bentuk aktif adalah apabila perilaku itu jelas dapat di obeservasi 

secara langsung tindakan nyata seseorang sebagai respon terhadap 

stimulus overt behavior  

b. Bentuk Pasif adalah respon internal yang terjadi di diri manusia dan 

tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Respon 

seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih bersifat 

terselubung di sebut covert behavior. 

2.2 Konsep Orangtua 

2.2.1 Pengertian Orangtua 

Orang tua adalah guru peratama atau pendidik pertama bagi anak-

anaknya, oleh karena itu, orang tua harus mampu menjaga, 

membimbing dan memberikan apa yang dibutuhkan anaknya, baik 
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pemenuhan gizi, pakaian, tempat tinggal maupun pendidikan. Chaer 

(2011: 30). Orang tua berperan penting untuk selalu mendidik dan 

membelajarkan setiap kosa kata yang baik dan benar kepada anak, anak 

menjadi lebih tahu dan paham jika diajak berkomunikasi oleh orang-

orang disekitarnya. Pada zaman sekarang memang banyak anak yang 

berani mengeksplorasi kemampuan mereka dalam berkomunikasi baik 

secara verbal maupun non verbal. (Dedy. 2011). 

2.2.2 Peran Orangtua  

Adapun peran keluarga terutama orangtua menurut Effendy (2004).  

1. Peran Ayah 

Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai 

pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai 

keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai 

anggota masyarakat dari lingkungannya. Ayah juga berperan 

pengambil keputusan dari keluarga. 

2. Peran Ibu 

Sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk 

mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-

anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peran 

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, di 

samping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah 

tambahan dalam keluarganya. 

Menutu Effendi (2004) Selain peran di atas, peran orangtua memiliki 

3 fungsi pokok terhadap anggota keluarganya yaitu : 
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a. Asih 

Asih dalah memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, 

kehangatan kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan 

mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhan 

b. Asuh  

Asuh adalah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawaatan 

anak agar kesehatannya selalu terpelihara, sehingga di harapkan 

menjadikan mereka anak-anak yang sehat baik fisik, mental, 

sosial, spiritual. 

c. Asah 

Asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga siap 

menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan 

masa depannya. 

2.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Orangtua 

1. Faktor Internal 

a) Usia Orangtua 

Merupakan salah satu faktor yang menentukan peran dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak, dimana rentang usia 

tertentu baik untuk menjalankan peran pengasuhan. 

b) Perkembangan Psikososial 

Perkembangan Psikososial terkaitan dengan perubahan emosional 

dan identitas pribadi individu yaitu bagaimana orang tua dalam 

menghadapi pertumbuhan anaknya. 
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c) Tingkat Pendidikan Orangtua 

Merupakan salah satu faktor pentuing dalam tumbuh kembang 

anak, karena pendidikan yang baik, maka orangtua dapat 

menerima segala infirmasi dari luar, terutama tentang cara 

mendidik anak yang baik. 

d) Stress Orangtua 

Di alami oleh ayah dan ibu dapat mempengaruhi kemampuan 

dalam menjalankan peran sesungguhnya. 

2. Faktor Eksternal 

a) Lingkungan 

Menurut teori Jhon Lock, empirisnya teori ini menggaris bawahi 

sebagai faktor yang sangat menentukan perilaku manusia. 

b) Pengalaman Orangtua 

Sebelumnya telah mempunyai pengalaman dalam merawat anak 

lebih siap menjalankan peran pengasuahan dan lebih rileks dalam 

mendidik perkembangan anak. Kedekatan hubungan anatara ibu 

dan ayah sama pentingnya dengan ayah dan anak, meski secara 

kodrat akan ada perbedaan 

c) Ekonomi 

Kondisi ekonomi orangtua yang berkecukupan tentu akan 

memberikan asupan gizi  dan vitamin bagi ank-anaknya dengan 

baik untuk tumbuh kembang si anak. 
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2.3 Konsep Stimulus  

2.3.1 Pengertian Stimulus  

Menurut Kemenkes RI (2012). Stimulasi adalah suatu 

rangsangan otak kepada balita sehingga perkembangan bicara, bahasa, 

sosialisasi dan kemandirian pada balita berlangsung, agar anak tumbuh 

dan berkembang secara optimal sesuai umurnya. Oleh karena itu orang 

tua yang memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak cenderung 

akan menciptakan lingkungan yang menstimulasi sehingga dapat 

mengoptimalkan perkembangan anak dan terhindar dari keterlambatan 

(delayed) menurut (Kusuma, 2013). Sebuah penelitian yang dilakukan 

Suryani menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan stimulasi akan 

mencapai perkembangan lebih baik  dari pada yang tidak mendapatkan 

stimulasi dini (Suryani, et.al, 2013). Hal yang serupa juga dinyatakan 

oleh Glenn Doman (Institutes for the Achievment of Human Potential) 

(dalam Syahid, 2008) bahwa kunci keberhasilan dari berlangsungnya 

stimulasi terletak di tangan para orang tua. 

 

(Sumber: morinagaplatinum.com) 

Gambar 2.1  Orangtua memberikan stimulasi bahasa 
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2.3.2 Prinsip-prinsip Stimulus 

Menurut Depkes RI (2013) dalam memberikan stimulasi pada anak 

terdapat prinsip-prinsip dasar stimuluasi yang perlu diterapkan ialah 

sebagai berikut : 

1. Stimulus di lakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang 

2. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan 

meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengan anak, baik 

secara melihat atau mendengar. 

3. Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. 

4. Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bercerita, 

menyanyi, yang bervariasi menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak 

ada hukuman. 

5. Lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umjur 

anak, terhadap empat aspek kemampuan dasar anak. 

6. Gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman dan di 

sekitar anak. 

7. Berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. 

8. Berikan selalu pujian, bila perlu hadiah atas keberhasilannya. 

2.3.3 Macam-macam Stimulasi  

Menurut Kusuma (2013) macam-macam stimulasi yang dapat diberikan 

orang tua pada anaknya adalah:  
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a. Stimulasi Visual 

Merupakan stimulasi awal yang penting pada tahap permulaan 

perkembangan  anak karena anak akan meningkatkan perhatiannya 

pada lingkungan sekitar  melalui penglihatannya. 

b. Stimulasi Auditif 

Merupakan stimulasi yang diberikan dengan suara-suara untuk 

melatih pendengaran dan perilaku anak sehingga anak akan terbiasa 

dengan yang mereka dengar dari sekitar mereka,semua yang 

diucapkan orang di sekitar anak seperti orang tua akan di rekam oleh 

otak anak. 

c. Stimulasi Verbal 

Merupakan stimulasi suara yang diberikan oleh orang disekitar anak. 

Stimulasi ini merupakan kelanjutan dari stimulasi auditif karena 

setelah anak mendengar ucapan-ucapan dari orang sekitar, maka 

anak akan meniru ucapan tersebut dan tidak jarang anak juga akan 

melakukan perintah yang sesuai dengan yang di ucapkan. 

d. Stimulasi Taktil 

Adalah stimulasi yang mencakup tentang perhatian dan kasih sayang 

yang diperlukan oleh anak. Stimulus ini akan menimbulkan rasa 

aman dan percaya diri pada anak sehingga anak akan lebih 

responsive dan berkembang  

2.3.4 Peran Orangtua dalam Memberikan Stimulus Bahasa Anak 

Aspek perkembangan bahasa merupakan stimulasi kemampuan 

bahasa yang di butuhkan oleh anak, menurut (Jinrich, 2015) 
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mengungkapkan bahwa cara untuk mempercepat perkembangan bahasa 

anak di antaranya: 

1. Mengajak anak bercakap-cakap. 

2. Membacakan cerita dongeng sebelum tidur secara berulang-ulang 

3. Memotong pembicaraan anak, ketika anak mulai aktif berbicara. 

4. Ketika ibu dan anak melihat benda, saat itu juga saya menyebutkan 

nama benda tersebut dan minta anak menyebutkan kembali. 

5. Memberikan gadget untuk belajar tanpa saya dampingi. 

6. Mengenalkan dan menunjukkan anggota tubuh, dan bernyanyi, 

bercerita atau aktivitas. 

7. Mengajarkan anak untuk mengucapkan kalimat meminta dan 

berterimakasih. 

8. Memberikan mereka banyak pertanyaan terbuka, contohnya : makan 

apa, apa makanan kesukaanmu. 

9. Mengatakan anak nakal ketika anak tidak mampu mengucap dengan 

benar. 

10. Mengajak anak bermain dan mengajak anak berbicara ketika di 

dalam rumah. 

11. Mengajak anak berbicara dengan memberi contoh pengucapan dan 

kata maupun kalimat yang benar. 

12. Mengenalkan dan menunjukkan gambar-gambar hewan dan minta 

anak menyebutkan kembali. 

13. Mengenalkan nama dan anggota keluarga pada anak 

14. Meminta anak untuk menyebutkan namanya. 
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2.3.5 Dampak Kurangnya Stimulasi Bahasa 

Menurut Dwijayanti Ari (2015) bahwa ada beberapa dampak 

kurangnya stimulasi bahasa, diantaranya : 

1. Lambat mengembangkan suatu bahasa dalam berbicara 

2. Tidak konsentrasi dalam menerima suatu kata (bahasa) dari 

orangtua guru. 

3. Kelemahan di dalam berbicara (berbahasa) atau kosa kata anak 

kurang. 

4. Sering kali berbicara yang tidak teratur. 

5. Bicaranya rancu dan tidak jelas. 

2.4 Perkembangan Bahasa 

2.4.1 Definisi Perkembangan Bahasa 

Berdasarkan penelitian Yusuf Syamsu (2006) perkembangan 

bahasa adalah kemampuan untuk membentuk kalimat atau menyusun 

kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan. Perkembangan pikiran 

itu dimulai dari anak usia 1,6-2,0 tahun, yaitu pada saat anak dapat 

menyusun kalimat dua atau tiga kata. Menurut Hurlock (2011) tentang 

tahapan perkembangan bahasa mencakup : 

1. Kriteria Bicara 

Tidak semua bunyi/suara yang dikeluarkan anak dapat di sebut 

bicara, bentuk-bentuk prbicara meliputi : menangis, berceloteh, 

isyarat, dan pengungkapan emosi. 
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2. Perkembangan bicara 

a. Pemulaan bicara  

Tangisan bayi pada saat di lahirkan merupakan suara pertama 

yang di lakukan anak untuk memungkinkan anak dapat bernafas, 

pada saat usia 1-2 bulan mendekut(cooing) dalam bentuk suara. 

b. Kalimat satu kata (pralingual) 

Sekitar tahun pertama yaitu antara 10-15 bulan, anak mampu 

mengucapkan kata-kata yang pertama. 

c. Kalimat dua kata (Lingual Awal) 

Sekitar bulan ke 18 hingga ke 24, anak mmpu mengelurkan 

kalimat dua kata yang pertama, anak sudah mampu menyatakan 

maksudnya dan mampu untuk berkomunikasi. 

d. Kalimat tiga kata (Periode Differensial)  

Terjadi pada usia anak bulan 24-30, meskipun pertama kali 

masih mirip dengan kalimat dua kata namun dapat dengan 

segera menyempurnakan kata, dan anak dapat mengatur kembali 

kta-kata dalam bahasanya. 

3. Perbendaharaan kata 

Rata-rata pada bayi usia 13 bulan memahami 50 kata tetapi yang 

di gunakan tidak sebanyak itu kosa katanya, baru setelah usia 18 

bulan mampu menggunakan kata-kata sebanyak itu. 

Jadi pada usia 2 tahun bayi sudah mengucap 200 kata.  
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2.4.2 Perkembangan Kemampuan Berbicara dan Berbahasa Pada 

Anak Usia Toddler 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan (Soetjoningsih,2015 dan 

Depkes RI, 2014) terdapat respon perkembangan kemampuan 

berbicara dan berbahasa pada anak normal usia toddler, yaitu : 

1. Tampak mendengarkan ucapan pembicaraan dan dapat tersenyum 

pada pembicara 

2. Melihat ke arah pembicara 

3. Memberi tanggapan yang berbeda terhadap suara bernada 

marah/senang. 

4. Bereakasi terhadap panggilan namanya/mampu menyebutkan 

namanya 

5. Mulai mengenal nama keluarga seperti: papa, mama, kakak 

6. Reaksi atas pertanyaan sederhana dengan melihat atau menoleh 

7. Dapatkah anak menunjuk dengan benar pada bagian anggota 

tubuhnya 

8. Dapat mengetahui dan mengenali gambar-gambar yang sudah ada, 

tanpa bantuan 

9. Tanda-tanda vocal yang menunjukkan perasaan senang senyum 

social. 

10.  Anak dapat mengucapkan meminta saat menginginkan sesuatu dan 

berucap terimakasih saat diberi 

11.  Mulai meniru suara 
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12.  Mengungkapkan kesadaran tentang objek yang telah akrab dan 

menyebutkan namanya. 

2.4.3  Perkembangan Bahasa Anak Usia Toddler 

Perkembangan bahasa dimulai dari ketika anak dilahirkan sampai 

dengan ia bisa berbicara “The American Speech Language 

HearingAssociation (Dalam Levey and Polirstok, 2011: 133-134) 

menyatakan bahwa tahapan perkembangan bahasa anak sebagai 

berikut: 

1. Reflexive Vocalization (Lahir sampai usia 3 bulan) 

Anak-anak senang membuat suara seperti mendengkur), menangis 

untuk kebutuhan yang berbeda dan tersenyum ketika melihatmu. 

2. Babbling (4 sampai 6 bulan) 

Babbling sounds (Berbicara dalam berbagai macam bunyi, 

termasuk p, b dan m, tertawa, menyuarakan  kegembiraan dan 

perasaan tidak senang, dan  mendenguk ketika sendirian dan ketika 

bermain bersamamu. 

3. Lulling  (7 bulan sampai 1 tahun) 

Babbling has both long and short (memiliki bunyi yang panjang 

dan pendek, seperti „tata upup bibibibi‟, bicara atau seperti 

menangis untuk mendapatkan perhatian, menggunakan gerak 

isyarat untuk berkomunikasi (seperti melambai, memegang lengan 

untuk diangkat, menirukan bunyi yang berbeda, dan memiliki satu 

atau dua kata seperti dada, mama yang berada di sekitarnya sejak 

lahir, meskipun bunyinya belum terlalu jelas. 
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4. Echolalia (1 sampai 2 tahun) 

     Mengambil dua kata secara bersama (seperti “kuenya lagi” “tidak 

ada jus” „ibu, buku”), dan menggunakan banyak bunyi konsonan 

yang berbeda di awal kata). 

5. True speech (2 sampai 3 tahun) 

    (Memiliki kata untuk setiap hal, menggunakan dua atau tiga kata 

untuk berbicara atau bertanya terkait sesuatu dengan menggunakan 

bunyi k, g, f, t, d dan n, bisa memahami pembicaraan orang yang 

dikenal sepanjang waktu dan seringkali bertanya terkait benda yang 

menarik perhatiannya. (Mengerti  dan  mengikuti dua  permintaan 

misalnya “ambil buku itu dan taruh di meja.” 

2.4.4 Tugas-Tugas Perkembangan Bahasa 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2012) anak di 

tuntut untuk menguasai empat tugas pokok bahasa yang satu sama 

lainnya saling berkaitan, meliputi  

a) Pemahaman  

Yaitu kemampuan untuk memahami makna ucapan orang lain. 

Bayi memahami bahasa orang lain, bukan memahami kata-kata 

yang di ucapkannya tetapi dengan memahami kegiatan atau 

gerakan bahasa tubuhnya. 

b) Ucapan  

Kemmpuan untuk mengungkapkan kata-kata merupakan suatu hasil 

belajar melalui integrasi terhadap sura-suara yang di dengarkannya 
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dari orang lain terutama orangtuanya. Kejelasan ucapan baru 

tercapai pada usia sekitar 3 tahun. 

c) Penyusunan kata-kata menjadi kalimat 

Kemampuan untuk menyusun kata-kata menjadi kalimat pada 

umumnya sebelum anak berkembang 2 tahun, seperti bentuk 

kalimat pertamanya adalah kalimat tunggal (kalimat satu kata) 

dengan disertai gerture (bahasa tubuh) untuk melengkapi cara 

berfikirnya, contohnya : menyebut bola sambil jari tangnnya 

menunjuk bola tersebut, yang artinya kalimat tunggl tersebut  “ 

tolong ambilkan bola itu”. Seiring dengan meningkatnya usia anak 

dan keluasaan pergaulannya, tipe kalimat yang di ucapkannya juga 

semkin panjng dan kompleks. (Yusuf Syamsu, 2006). 

d) Perkembangan perbendaharaan kata 

Perbedaan kata-kata  anak berkembang di mulai secara lambat 2 

tahun pertama, kemudian mengalamai tempo yang cepat pada uisa 

pra sekolah dan terus menerus meningkat setelah anak masuk 

sekolah. 

2.4.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa 

1) Faktor kesehatan  

Kesehatan merupakan factor yang sangat mempengaruhi 

perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. 

Apabila anak pada usia 2 tahun pertama akan mengalami sakit terus 

menerus, anak tersebut akan cenderung mengalami keterlambatan 

dalam perkembangan bahasa. 
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2) Sosial ekonomi 

Berdasarkan Anak dari keluarga ekonomi mampu lebih mudah 

belajar berbicara, mengungkapkan perasaan dirinya lebih baik, dan 

lebih banyak berbicara dibanding anak dari keluarga yang kurang 

mampu, hal ini dikarenakan anak dari keluarga berada lebih banyak 

mendapat dorongan dan bimbingan untuk berbicara dari anggota 

keluarga yang lain. Keluarga dengan ekonomi yang rendah 

cenderung lebih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan sehari-

hari sehingga perkembangan bahasa kurang diperhatikan. (Hoff, 

2004, 2006, dalam Berk, 2009) 

3) Metode pelatihan anak 

Anak-anak dalam keluarga otoriter yang menekankan bahwa “anak 

harus dilihat dan bukan di dengar” disini ada hambatan belajar, 

belajar, sedangkan keluarga dengan kebebasan dan demikratis akan 

mendorong anak untuk belajar berbicara. 

4) Intelegensi 

Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari intelegensinya, anak 

dengan perkembangan bahasanya yang cepat pada umumnya 

mempunyai intelegensi normal, namun tidak semua anak mengalami 

perkembangan bahasanya di awal. (Papalia, 2009) 

5) Jenis kelamin 

Pada tahun pertama usia anak tidak ada dalam perbedaan dalam 

vokalisasi antara laki-lai dengan perempuan, namun dalam usi dua 

tahun anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari 
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anak laki-laki, Anak perempuan lebih cepat belajar berbicara 

dibandingkan anak laki-laki di setiap jenjang umurnya, kalimat anak 

laki laki lebih pendek, dan kurang benar dalam tata bahasa, 

kosakatanya pun lebih sedikit dan penggucapan kata kurang tepat 

daripada anak perempuan. (Fenson et all,1994 dalam Berk, 2009)  

6) Dorongan orangtua 

Semakin anak banyak di dorong untuk berbicara, maka semakin 

awal anak belajar berbicara dan semakin baik kualitas bahasa 

maupun bicaranya, disini peran orangtua sangat penting untuk 

mendaampingi anak berbicara dan berbahasa yang benar. 

7) Perkembangan otak dan kecerdasan 

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan 

antara pengukuran intelegensi dengan pengukuran perkembangan 

bahasa (kosakata, kemampuan artikulasi, dan indikasi kemampuan 

kematangan berbahasa). Seorang ilmuwan Rusia, Vygotsky (1978 

dalam Papalia, 2009) mengatakan bahwa bahasa adalah alat bantu 

belajar, jadi dapat diperkirakan apabila anak itu mengelami 

kekurangan dlam perkembangan bahasa maka hal tersebut akan 

mempengaruhi pemerolehan belajarnya. Biasanya anak yang 

mengalami perkembangan pesat dalam bahasanya maka tergolong 

anak yang pintar. Sedangkan seorang anak yang banyak bicara 

(talkative) bukan salah satu pengukuran bagi kemampuan bahasa 

anak karena terkadang anak yang pendiam dan tidak banyak bicara 
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bukan berarti dia bodoh, akan tetapi terkadang ia mempunyai 

kecerdasan. 

8) Kepribadian 

Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, lebih cenderung 

mempunyai kemampuan bahasa yang lebih baik, baik secara 

kuantitatif, sehingga kemampuan anak yang berbahasa dan mudah 

bergaul bisa di jadikan tolak ukur mental yang kuat. 

9) Budaya  

Indonesia dikenal dengan budaya yang berneka ragam. Adanya 

perbedaan budaya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, 

khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang 

bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan 

bahasa daerah dimana anak itu tinggal sehingga dalam pengucapan 

bahasa Indonesia akan agak sulit karena jarangnya digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.4.6 Tipe Perkembangan Bahasa Anak 

Menurut Yusuf Samsu (2013) tipe perkembangan bahasa anak ada 2 

yaitu : 

1. Egocentric speech dimana anak berbicara kepada diri sendiri 

(monolog) yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir anak. Biasanya dilakukan oleh anak usia 2-3 tahun. 

2. Socialized speech adalah ketika anak melakukan interaksi dengan 

teman atau lingkungan yang berfungsi untuk mengembangkan 
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kemampuan adaptasi untuk bersosialisasi. Pada tipe ini terdapat 5 

bentuk perkembangan bahasa yaitu: 

1) Adapted information terjadi pertukaran gagasan atau adanya 

tujuan yang dicari. 

2) Critism mengenai penilaian anak terhadap ucapan atau perilaku 

orang lain 

3) Command (perintah) request (permintaan) threat (ancaman) 

4) Question (pertanyaan) 

5) Answer (jawaban) (Adriana, 2008). 

2.5 Konsep Toddler 

2.5.1 Pengertian Toddler 

Anak usia toddler merupakan anak yang berada antara rentang 

usia 12-36 bulan (Soetjiningsih dan Gde Ranuh,2013). Masa ini 

merupakan golden age/masa keemasan untuk kecerdasan dan 

perkembangan anak. (Loziana Uce,2015). 

2.5.2 Karakteristik Bahasa Anak Usia Toddler 

Menurut para ahli psikologi (Berk, 2010; Haris&Liebert, 2010) kriteria 

perkembangan bahasa ada 3 yaitu :  

1. Sederhana 

 Kata-kata yang dibicarakan anak besifat sederhana, mudah 

dipahami dan  pendek. Kata-kata sederhana ini merupakan 

referensi dari gambaran karakteristik lingkungan hidupnya. 

Kesederhanaan kalimat yang diucapkan oleh anak dipengaruhi 

oleh struktur perkembangan kognitifnya yang belum kompleks 
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2. Memahami hubungan gramatikal 

 (Tata Bahasa) meski tidak mampu diucapkan secara langsung 

sebenarnya anak memahami susunan tatanan bahasa tetapi ia 

belum mampu mengungkapkan bentuk kalimat yang sempurna. 

Pada masa pra lingual seorang anak akan dapat mengoceh. Pada 

periode lingual dini (yang ditandai dalam kemampuan anak 

membuat 1 atau 2 kata). Bahwa anak belum mampu 

mengucapkan kalimat sempurna dengan susunan bahasa untuk 

kalimat dengan menggunakan pola subjek. Predikat, objek. 

3. Memahami arti kata-kata 

 Anak usia 3 tahun pertama mengalami kesulitan untuk 

mengungkapkan katakata maupun kalimat yang sistematis, jelas 

artikulasi dan komprehensif. Karena anak belum memiliki 

kematangan system syaraf sehingga belum mampu mengatur 

organ-organ fisiologis pada lidah, tenggorokan, faring, 

pernafasan. Agar dapat memahami secara tepat dan benar orang  

tua harus seringkali meminta anak untuk mengulang beberapa kali 

2.5.3 Perkembangan Anak Usia Toddler 

Perkembangan yang sudah mampu dicapai oleh anak usia toddler 

diantaranya sebagai berikut : 

a.  Perkembangan motorik kasar anak usia toddler 

1) Usia 12-18 bulan anak mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan, 

membungkuk untuk memungut permainannya kemudian berdiri 

tegak kembali secara mandiri, berjalan mundur lima langkah. 
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2) Usia 18-24 bulan anak mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan 

selama 30 detik, anak mampu berjalan tanpa terhuyung-huyung. 

3) Usia 24-36 bulan anak mampu menaiki tangga secara mandiri, 

anak dapat  

     bermain dan menendang bola kecil. 

b.  Perkembangan motorik halus anak usia toddler 

1) Usia 12-18 bulan anak mampu menumpuk dua buah kubus, 

memasukkan kubus ke dalam kotak. 

2) Usia 18-24 bulan anak mampu melakukan tepuk tangan, 

melambaikan tangan,  

     menumpuk empat buah kubus, memungut benda kecil dengan ibu 

jari dan telunjuk, anak bisa menggelindingkan bola ke sasaran. 

3) Usia 24-36 bulan anak mampu mencoret-coretkan pensil diatas 

kertas  (Soetjiningsih dan Gde Ranuh, 2013). 

c.  Perkembangan bahasa  

Tahapan perkembangan bahasa pada anak yaitu : Reflective 

vocalization, Bubbling, Lalling, Echolalia, dan True speech. Usia 10-16 

bulan anak mampu memproduksi kata-kata sendiri, menunjuk bagian 

tubuh atau mampu memahami kata-kata tunggal; usia 18-24 bulan anak 

mampu memahami kalimat sederhana, perbendaharaan kata  meningkat 

pesat, menucapkan kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih ; usia 24-

36 bulan pengertian anak sudah bagus terhadap percakapan yang sudah 

sering dilakukan di keluarga, anak mampu melakukan percakapan 

melalui kegiatan Tanya jawab (Soetjiningsih dan Gde Ranuh, 2013). 
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2.6 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faktor yang mempengaruhi peran 

orangtua : 

1. Faktor internal : 

a. Usia orangtua 

b. Perkembangan psikososial 

c. Tingkat pendidikan orangtua 

d. Stress orangtua 

2. Faktor Eksternal  

a. Lingkungan, 

b. Pengalaman orangtua 

c. Ekonomi 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

perkembangan bahasa : 

1. Factor kesehatan 

2. Social ekonomi 

3. Metode pelatihan anak 

4. Intelegensi 

5. Jenis kelamin 

6. Dorongan orangtua 

7. Perkembangan otak/kecerdasan 

8. Kepribadian 

9. Budaya.  
 

Peran Orangtua dalam Memberikan Stimulus Bahasa anak : 

1. Mengajak anak bercakap-cakap. 

2. Membacakan cerita dongeng sebelum tidur secara berulang-ulang 

3. Memotong pembicaraan anak, ketika anak mulai aktif berbicara. 

4. Ibu menyebutkan nama benda dan minta anak menyebutkan kembali. 

5. Memberikan gadget untuk belajar tanpa saya dampingi. 

6. Mengenalkan dan menunjukkan anggota tubuh, dan bernyanyi, bercerita atau aktivitas. 

7. Mengajarkan anak untuk mengucapkan kalimat meminta dan berterimakasih. 

8. Memberikan mereka banyak pertanyaan terbuka, contohnya: makan apa. 

9. Mengatakan anak nakal ketika anak tidak mampu mengucap dengan benar. 

10. Mengajak anak bermain dan mengajak anak berbicara ketika di dalam rumah. 

11. Mengajak anak berbicara dengan memberi contoh pengucapan kata maupun kalimat. 

12. Mengenalkan gambar hewan dan minta anak menyebutkan kembali. 

13. Mengenalkan nama dan anggota keluarga pada anak 

14. Meminta anak untuk menyebutkan namanya 

Perkembangan Kemampuan Berbicara Dan Berbahasa Pada Anak Normal : 

1. Anak mendengarkan ucapan pembicara dan dapat tersenyum pada pembicara 

2. Melihat kearah pembicara 

3. Memberi tanggapan yang berbeda terhadap suara bernada marah/senang. 

4. Bereakasi terhadap panggilan namanya/mampu menyebutkan namanya 

5. Mulai mengenal nama keluarga seperti: papa, mama, kakak 

6. Reaksi atas pertanyaan sederhana dengan melihat atau menoleh 

7. Dapatkah anak menunjuk dengan benar pada bagian anggota tubuhnya 

8. Dapat mengenali gambar-gambar yang sudah ada, tanpa bantuan 

9. Tanda-tanda vocal yang menunjukkan perasaan senang senyum social. 

10. Mengucap minta saat menginginkan sesuatu dan berucap terimakasih 

11.  Mulai meniru suara yang didengar 

12.  Mengungkapkan kesadaran tentang objek dan menyebutkan namanya 

 
Gambar 2.4 Kerangka Teori Hubungan peran orangtu dalam memberikan stimulsi 

bahasa dengan tingkat perkembangan bahasa anak usia toddler 

(Soetjoningsih, 2015 dan Depkes RI, 2014). 
 


