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ABSTRAK 

 

MIRA PERMATA SARI, “Pengaruh Kebiasaan Menonton Film 

Kartun Upin Ipin Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini (studi 

kasus Aminah anak ibu Sinarti) Pembuang Hulu Kalimantan Tengah” 

Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2021. 

Latar Belakang Masalah penelitian ini yaitu mengingat televisi 

merupakan suatu media yang dapat atau mampu mengubah sikap dan tingkah 

laku termasuk bahasa anak setelah melihat apa yang mereka tonton, salah 

satunya adalah kebiasaan anak menonton film kartun upin ipin, tidak jarang 

anak-anak mulai mengikuti cara berbicaranya, kemudian meniru adegan-

adegan dari tokoh yang disenanginya karena pada dasarnya anak-anak 

memang seorang peniru yang ulung. Seperti kasus pada Aminah anak dari 

bapak Suherman dan ibu Sinarti Dimana seharusnya perkembangan bahasa 

anak seusia Aminah memperoleh ba hasa pertama dari ibunya (bahasa Dayak), 

tapi berbeda halnya dengan Aminah yang dalam kehidupan sehari-harinya 

lebih banyak menggunakan bahasa melayu bukan bahasa dayak. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, 

3) Dokumentasi. Analisis data dilakukan model Miles dan Huberman yaitu 

reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan untuk uji keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang 

mempengaruh perkembangan bahasa anak yaitu kebiasan anak menonton 

film kartun Upin Ipin, kurangnya  kesehatan dari segi makanan serta tidak 

pernah mengikuti imunisasi sejak lahir sampai saat ini, kurangnya dorongan, 

kurang berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain. (2) Ada pun 

pengaruhnya yaitu bahasa Melayu (bahasa Upin Ipin) lebih mendominasi 

bahasa Aminah, terjadinya proses pencampuran bahasa Melayu dengan 

bahasa Dayak (bahasa Ibu), Keterlambatan berbicara. 

 

 

Kata kunci: Kebiasaan Anak Menonton, Perkembangan Bahasa Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Televisi sebagai media massa elektronik mempunyai misi untuk 

memberikan informasi, pendidikan dan hiburan kepada para penggunanya. 

Hampir seluruh kalangan masyarakat menyaksikan siaran televisi. Hal   

tersebut dikarenakan televisi adalah media massa yang sangat mudah 

dimengerti oleh siapapun karena memiliki kemampuan audio visual. 

Mudahnya dalam mengakses televisi tentunya tidak menutup kemungkinan 

telivisi juga dapat diakses oleh anak-anak. Biasanya anak-anak lebih suka 

menghabiskan waktu mereka dengan menonton siaran televisi yang mereka 

sukai. Hal tersebut diungkapkan oleh Patricia Mars Greenfield dalam bukunya 

Mind and Media, yang telah diterjemahkan oleh Sugeng P. bahwa “ menonton 

televisi bisa menjadi salah satu kegiatan pasif yang mematikan apabila orang 

tuanya tidak mengarahkan apa-apa yang boleh dilihat dan disaksikan oleh 

anak-anak mereka, sekaligus mengajarkan kepada anak-anak untuk menonton 

secara kritis dan belajar dari apa yang mereka tonton”.2 

Tayangan televisi selain bisa memberikan dampak positif juga bisa 

memberikan dampak negatif terhadap gaya hidup masyarakat terutama anak-

anak. Tayangan televisi yang berupa hiburan, baik film maupun musik banyak 

yang tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Oleh karena itu, sangatlah 

penting peranan orang tua untuk membimbing dan mengawasi anak-anak 

dalam memilih dan memilah tayangan televisi yang aman dan cocok untuk 

ditonton.  

                                                             
2 Darwanto, Televisi sebagai Media Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 

hlm. 122. 
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Film animasi merupakan tayangan yang aman dan memang 

dikategorikan untuk anak-anak. Walaupun tidak semua film animasi aman 

untuk anak-anak namun sebagian film animasi memang layak untuk ditonton 

dengan kategori semua usia. Film animasi menampilkan cerita yang sederhana 

dan sangat menghibur dengan menampilkan tokoh-tokoh yang unik seperti 

superhero, karakter hewan dan karakter tokoh-tokoh lucu lainnya. 

Kebanyakan film animasi yang ditayangkan di Indonesia merupakan film 

animasi luar negeri yang diadopsi oleh stasiun televisi Indonesia. Tentunya 

film animasi yang tayang di layar kaca Indonesia sudah lulus sensor sehingga 

lebih aman untuk ditonton anak-anak. 

Salah satu film animasi luar negeri yang telah lulus sensor di Indonesia 

yaitu film animasi “Upin dan Ipin”. Yang diproduksi oleh Les Copaque, 

sebuah organisasi pembuatan animasi yang berpusat di negara Malaysia. Film 

kartun Upin Ipin yang dikembangkan oleh orang Malaysia dengan 

menggunakan bahasa Melayu yang dulu merupakan satu rumpun dengan 

bahasa Indonesia, namun sekarang bahasa Melayu berbeda dengan bahasa 

Indonesia karena ketidak bakuannya dan intonasi dalam pelafalannya.3 

Fenomena tayangan film animasi bukan hal yang asing bagi anak-

anak. Pada masa sekarang ini anak-anak cukup mengerti dan fasih 

menyebutkan nama-nama karakter dalam film animasi terutama kartun Upin 

Ipin. Kebanyakan anak-anak mulai mengikuti atau menirukan adegan-adegan 

dari tokoh yang disenanginya, karena pada dasarnya anak-anak memang 

seorang peniru ulung. Mengingat televisi merupakan suatu media yang dapat 

atau mampu mengubah sikap dan tingkah laku termasuk bahasa anak setelah 

melihat apa yang mereka tonton.4 

 Film kartun Upin Ipin juga memberikan pengaruh terhadap anak-anak 

tidak hanya pada pengetahuan saja, melainkan sudah meluas dan meramban 

                                                             
3 Hayana, “Pengaruh Film Animasi Upin Ipin Terhadap Pembentukan Self Concept 

Siswa SDN 5 Padanglampe”, IAIN parepare, hlm. 258. 
4 Anak Belajar Lewat Meniru, 

https://www.parenting.co.id/balita/anak+belajar+lewat+meniru, Diakses pada 

tanggal 15 Januari 2021. 

https://www.parenting.co.id/balita/anak+belajar+lewat+meniru
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ke ranah bahasa. Anak-anak begitu mudah mengingat dan mengikuti adegan 

dan percakapan dalam film kartun Upin Ipin karena animasi tersebut tayang 

tiga kali dalam sehari. Anak-anak yang mengaku sudah pernah dan sering 

menonton film kartun Upin Ipin sering kali menirukan bahasa dan dialek yang 

digunakan dalam fil kartun tersebut yakni bahasa Melayu yang merupakan 

bahasa negara Malaysia. Anak-anak saat ini banyak mengikuti cara berbicara 

Upin Ipin seperti “selamat pagi cigku”. Hal ini sangat disayangkan karena 

mengingat Bahasa Indonesia lah yang seharusnya mereka gunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

   Penggunaan bahasa pada anak merupakan aspek dari tahapan 

perkembangan anak yang digunakan anak sebagai sarana komunikasi anak 

dengan orang tua, teman sebaya dan orang-orang disekitarnya yang 

seharusnya tidak luput dari perhatian para pendidik dan orang tua khususnya. 

Komunikasi terjadi baik secara verbal, nonverbal yaitu dengan tulisan, bacaan, 

tanda atau simbol.5 Seperti kasus pada Aminah anak dari bapak Suherman dan 

ibu Sinarti yang tinggal di JL. Bakrie Entong, Pembuang Hulu I, Kecamatan 

Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dimana seharusnya 

perkembangan bahasa anak seusia Aminah yang sudah berusia kurang lebih 3 

tahun sudah mampu mengucapkan kata dengan jelas, serta mampu 

menggabungkan beberapa kata menjadi suatu kalimat yang memiliki makna 

dan saling berkaitan antara kosakata satu dengan yang lainnya. Tapi berbeda 

halnya dengan Aminah yang masih belum mampu mengucapkan kata-kata 

dengan jelas serta belum mampu menggabungkan beberapa kata menjadi 

susunan kalimat. Selain itu Aminah memiliki keunikan yang berbeda dari 

anak-anak lain yang  memperoleh bahasa pertama dari ibu (bahasa daerah), 

tetapi Aminah lebih sering menggunakan bahasa melayu (Malaysia) 

dibandingkan bahasa pertama ibunya (bahasa Dayak). Jadi ketika 

berkomunikasi dengan orangtua atau orang-orang disekitarnya, Aminah lebih 

sering menggunakan bahasa melayu, bahkan Aminah menggabungkan antara 

                                                             
5 Prajamukti Wardhana, Perkembangan Bahasa Anak 0-3 Tahun Dalam Keluarga, 

Jurnal Linguistik, 2013, Vol. 20, No. 39. 
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bahasa melayu (bahasa upin ipin) dan bahasa Dayak yang membuat orang 

berkomunikasi dengan Aminah merasa kesulitan dalam memahami maksud 

dari kalimat yang Aminah ucapkan. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik 

untuk  melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kebiasaan Menonton Film 

Kartun Upin Ipin Terhadap Perkembangan Bahasa Anak. Agar kita bisa 

mengontrol dan mengetahui perkembangan bahasa anak.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak 

(Aminah)? 

2. Bagaimana pengaruh kebiasaan menonton film kartun upin ipin terhadap 

perkembangan bahasa anak usia dini (Aminah)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dimaksud untuk menjawab dan mengungkapkan 

permasalahan yang penulis teliti, yaitu: 

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan 

bahasa anak (Aminah). 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton film kartun upin ipin 

terhadap perkembangan bahasa anak usia dini (Aminah). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di FITK khususnya 

pada prodi PIAUD bagi para pembaca. 

2.   Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung. Hasil yang 
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diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi anak 

Sebagai pengalaman untuk melatih agar anak terhindar dari 

pengaruh negatif dari kebiasaan anak menonton film kartun upin ipin 

terhadap perkembangan bahasa anak. 

b. Bagi peneliti 

Salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir semester, serta 

dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai calon 

pendidik anak usia dini. 

c. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk 

orang tua agar bisa lebih bijak dalam memilih dan memilah  tontonan 

untuk anak serta dapat mengawasi anak pada waktu menonton dan 

membatasi durasi anak menonton. 

 

E. Kajian Pustaka  

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan ada beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan analisis kebiasaan anak menonton film kartun upin ipin 

terhadap perkembangan bahasa anak (studi kasus Aminah anak dari ibu 

Sinarti). Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian, maka peneliti 

mengadakan kajian Pustaka sebelumnya, diantaranya; 

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ribka Yulista Devi Purnamasari, 

Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2020, dengan judul 

“Pengaruh Film Kartun Upin Ipin Terhadap Perilaku Anak Usia 7-9 Tahun.”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak usia 7-9 tahun saat melihat 

progam tayangan film kartun yaitu upin ipin dapat berdampak pada perilaku 

anak tersebut seperti anak tersebut menirukan perilaku bahasa dari karakter 

upin ipin tersebut. Penelitian memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama 

mencari pengaruh dari film kartun upin ipin. Adapun perbedaannya yaitu 
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penelitian yang telah dilakukan menggunakan jenis penelitian studi pustaka, 

yaitu meneliti pengaruh menonton film kartun upin ipin terhadap perilaku anak 

usia 7-9 tahun. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, yaitu meneliti tentang pengaruh kebiasaan menonton film kartun 

upin ipin terhadap perkembangan bahasa anak usia dini.6 

Kedua, Skripsi  yang  di  tulis  oleh  Putri Ambarwati,  Program Studi 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2021, dengan judul “Pengaruh 

Film Animasi Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Pada Usia 5-6 Tahun Di 

Desa Kedung Boto Kecamatan Taman Sidoarjo”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Keterampilan bahasa anak pada usia 5-6 tahun di Desa 

Kedung Boto Kecamatan Taman dapat disampaikan belum berkembang. 

Setelah diberikan treatment keterampilan bahasa anak pada usia 5-6 tahun 

mengalami perubahaan yang sangat signifikan dengan melakukan kegiatan 

menonton film animasi. Persamaan dari penelitian ini memiliki tujuan yang 

sama yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh film animasi terhadap 

perkembangan bahasa anak. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang 

telah dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan semua kategori film 

animasi. Sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif dan film 

animasi upin ipin.7 

Ketiga, Tesis yang di  tulis  oleh  Rezki Amalia, Program studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, tahun 2016, dengan judul “Pengaruh Menonton Film Upin 

Ipin Terhadap Pengetahuan Dan Perilaku Positif Murid Sekolah Dasar Negeri 

26 Tino Toa Bantaeng”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh 

menonton film Upin dan Ipin terhadap pengetahuan dan perilaku positif murid 

                                                             
6  Ribka Yulista Devi Purnamasari, “Pengaruh Film Upin Ipin Terhadap Perilaku 

Anak Usia 7-9 Tahun”, Tesis, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Jawa Tengah: 2020. 
7 Putri Ambarwati, “Pengaruh Film Animasi Terhadap Perkembangan Bahasa Anak 

Pada Usia 5-6 Tahun Di Desa Kedung Boto Kecamatan Taman Sidoarjo”, Tesis, Program 

Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel 

Surabaya: 2021. 
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menunjukkan bahwa hipotesis (H0) dari peneliti diterima atau tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan. Adapun Persamaan dari penelitian yaitu membahas 

tentang pengaruh film kartun upin ipin. Perbedaannya, penelitian yang telah 

dilakukan meneliti terhadap pengetahuan dan perilaku positif murid sekolah dasar. 

Sedangkan penelitian ini meneliti terhadap perkembangan bahasa anak dan yang diteliti 

adalah anak usia dini.8 

 

F. Landasan Teori 

1. Pengaruh 

Pengaruh dapat diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.9 

2. kebiasaan  

Kebiasaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengulang atau 

melakukan sesuatu yang sama berkali-kali dalam rentang waktu yang 

lama.10 Namun secara umum kebiasaan diartikan sebagai respon otomatis 

manusia terhadap stimulus yang sama.11 Kebiasaan terdiri dari enam 

tahapan yaitu berfikir, perekaman, pengulangan, penyimpanan, 

pengulangan dan kebiasaan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebiasaan adalah sebuah aktivitas 

yang dilakukan secara berulang-ulang. 

3. Anak Usia Dini 

Di Indonesia anak usia dini adalah anak yang berada di rentang usia 

0-6 tahun, sehingga anak yang berusia 7 tahun anak dikatakan siap masuk 

kejenjang pendidikan dasar.12 Usia dini merupakan usia yang sangat 

                                                             
8 Rezki Amalia, “Pengaruh Menonton Film Upin Ipin Terhadap Pengetahuan Dan 

Perilaku Positif Murid Sekolah Dasar Negeri 26 Tino Toa Bantaeng”, Tesis, Program Studi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar: 2016. 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  
10 Sayyid Muhammad Az-za’balawi, Pendidikan Remaja, (Depok: Gema Insani, 

2007), hlm. 347. 
11 Saiful Anam, 4 Jam Pintar Hipnosis, (Jakarta: Vismedia, 2010), hlm. 27. 
12 Nur Hamzah, Pengembangan Sosial Anak Usia Dini, (Pontianak: IAIN Pontianak, 

2015), hlm. 1. 
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penting bagi perkembangan anak sehingga dapat disebut dengan usia 

Golden  age.13 Sedangkan menurut Aisyah pengertian anak sesuai dimensi 

usia kronologis sebagaimana diungkapkan National association For The 

Education For Young Children (NAEYC)adalah anak yang berada di 

rentang usia 0-8 tahun yang mencakup program pendidikan di taman 

penitipan anak, penitipan anak pada keluarga, pendidikan prasekolah baik 

formal maupun nonformal.14 Para ahli mengelompokkan kembali anak 

usia dini menjadi beberapa klasifikasi: 1) kelompok bayi usia 0-12 bulan; 

2) kelompok bermain usia 1-3 tahun; 3) kelompok pra sekolah umur 4-5 

tahun dan; 4) kelompok usia sekolah usia 6-8 tahun. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak usia adalah anak yang berada 

direntang usia 0-6 tahun di Indonesia sedangkan di luar negeri anak usia 

dini adalah anak yang berada di rentang usia 0-8 tahun. Dimana pada 

rentang usia ini sangat penting bagi perkembangan anak sehingga 

dikatakan usia Golden Age (usia emas). 

4. Menonton Film 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menonton diartikan 

sebagai sebuah tindakan memperhatikan atau melihat menggunakan mata 

(pertunjukkan, gambar hidup dan lain sebagainya). Sedangkan film 

diartikan sebagai gambar hidup selaput tipis yang terbuat dari seluloid. 

Film juga merupakan gambar bergerak bentuk dominan dari komunikasi 

massa visual dibelahan dunia.15  

Jadi dapat disimpulkan bahwa menonton film adalah sebuah 

tindakan melihat gambar bergerak dengan suara yang menjadi daya tarik. 

 

 

                                                             
13 Nuryanti dkk, “Pengembangan Kemampuan Motorik Kasar Anak Melalui Kegiatan 

Senam Ceria”, Jurnal Cakrawala Dini, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 102. 
14 Selfi Lailiyatul Iftitah, Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini, (Lekoh Barat 

Bangkes: Duta Media, 2019), hlm. 18. 
15 Ki Dwi Andriyana, “Pengaruh Menonton Film “?”(Tanda Tanya) Terhadap Sikap 

Toleransi Beragama SMA Negeri 5 Semarang”, Tesis Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang: 2018. 



9 
 

5. Film Kartun Upin Ipin  

Film kartun upin ipin adalah jenis animasi 3D yang berasal dari 

Malaysia, awalnya film kartun ini diciptakan untuk mendidik anak-anak 

agar menghayati arti dan makna ibadah di bulan Ramadhan. Film ini 

diproduksi oleh Les’Copaque. Di Indonesia film kartun upin ipin 

ditayangkan di MNCTV. Awalnya film ini dibagi menjadi 6 episode 

dengan durasi pendek yang menggambarkan tentang bagaimana mendidik 

anak untuk taat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Adanya 

adegan lucu dan karakter tokoh yang unik membuat anak-anak tidak bosan 

menontonnya meskipun diputar berulang-ulang. 

Adapun karakter tokoh dalam film kartun upin ipin yaitu: upin dan 

ipin yang merupakan sepasang kakak-beradik lahir kembar berusia belia 

yang tinggal bersama kak Ros dan Opah dikampung Durian Runtuh 

setelah kematian orang tuanya sewaktu mereka masih bayi. Teman-

temannya adalah Mei Mei imut dan berkepribadian cerdas, keturunan asli 

Tiongha. Jarjit Singh gemar membuat humor dan pantun keturunan india, 

Ehsan suka menyendiri, cerewet dan suka makan, Fizi (sepupu ehsan) 

penuh keyakinan diri tetapi suka mengejek orang lain, Mail yang 

berkemampuan untuk berjualan, pandai berhitung, suka melamun dan 

mengantuk. Ehsan, Fizi, dan Mail adalah Melayu asli Malaysia.16 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa film kartun upin ipin 

adalah film animasi 3D yang menggunakan bahasa melayu (Malaysia) 

yang ditayangkan di chanel televisi MNCTV.   

6. Perkembangan Bahasa Anak 

Anak yang baru lahir sudah mulai belajar bahasa yaitu dari bunyi 

dan ucapan-ucapan yang ia dapatkan dari sekitarnya. Pada mulanya anak 

tidak bisa membedakan antara bunyi suara manusia dengan bunyi-bunyi 

suara lain, namun lama-kelamaan anak mampu membedakannya. Pada 

kenyataannya seorang bayi sedang berada dikondisi yang amat rentan dan 

                                                             
16 Dyah Noviati Kusumaningrum, “Analisis…, hlm. 19. 
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tidak berdaya, bahkan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri, namun 

bayi dapat belajar berbahasa yang merupakan sebuah keistimewaan.17 

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk 

satuan-satuan, seperti kata, kelompok kata, klausa,  dan kalimat yang 

diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa juga 

merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk 

menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan 

oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau 

lawan bicara melalui Bahasa yang diungkapkan.18 

b. Fungsi Bahasa 

Bahasa memiliki tiga fungsi utama yaitu: yaitu fungsi 

ideasional, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas fisik-

biologis serta berkenaan dengan interprestasi dan representasi. Fungsi 

interpersonal, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial 

dan berkenaan dengan interaksi antara penutur/penulis dan 

pendengar/pembaca. Fungsi tekstual, bahasa digunakan untuk 

mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol berkenaan 

dengan cara penciptaan teks dalam konteks.19 Sedangkan menurut 

Sonawat dan Jasmine Maria Francis fungsi Bahasa adalah 1) alat 

untuk mengungkapkan keinginan; 2) Bahasa merupakan alat 

mengungkapkan emosi; 3) Bahasa sebagai alat untuk mendapatkan 

informasi; 4) Bahasa merupakan alat interaksi sosial; 5) Bahasa 

sebagai alat identifikasi pribadi.20 

c. Aspek-Aspek Perkembangan Bahasa 

                                                             
17 Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada, 2018), hlm. 59. 
18 Tri Wiratno, Bahasa, Fungsi Bahasa, dan Konteks Sosial, Modul Pengantar 

Linguistik Umum, 2014, hlm. 2. 
19 Ibid., hlm. 5. 
20 Muhammad Usman, Perkembangan Bahasa Dalam Bermain Dan Permainan, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 3. 
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Anak usia dini berada didalam rentang usia perkembangan 

bahasa secara ekspresif. Dalam hal ini berarti anak telah mampu 

mengungkapkan keinginannya, penolakannya, maupun pendapatnya 

dengan menggunakan bahsa lisan. Bahasa lisan digunakan oleh anak 

sebagai alat untuk berkomunikasi. Perkembangan bahasa anak 

menurut Jamaris dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu: 

1) Kosakata, seiring dengan perkembangan dan pengalaman anak 

berinteraksi dengan lingkungannya, kosakata kosakata anak 

berkembang dengan pesat. 

2) Sintaksis (tata bahasa) walaupun anak belum belajar tata bahasa, 

akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar dan 

dilihat anak dilingkungannya,anak telah mampu menggunakan 

kata lisan dengan susunan kalimat yang baik. 

3) Semantik adalah penggunaan kata yang sesuai dengan tujuannya. 

Anak Taman kanak-kanak sudah bisa mengekspresikan 

keinginan, penolakan, dan pendapat mereka mengunakan kalimat 

yang tepat. 

Sedangkan menurut Vygotsky tentang prindip zone of proximal, 

yaitu zona berkaitan dengan perubahan dari potensi yang dimiliki oleh 

anak itu sendiri menjadi kemampuan aktual. Maka prinsip 

perkembangan bahasa anak usia dini sebagai berikut: 

1) Interaksi dengan lingkungan disekitarnya, membantu anak 

memperluas kosakatanya dan memperoleh contoh-contoh dalam 

penggunaan kosakata yang tepat. 

2) Ekspresi yaitu kemampuan bahasa anak yang dapat disalurkan 

melalui pemberian kesempatan kepada anak untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara benar.21 

 

 

                                                             
21 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam Berbagai 

Aspeknya, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77-78. 
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d. Pemerolehan Bahasa Anak Usia Dini 

Pemerolehan bahasa adalah suatu proses secara tidak sadar yang 

dilakukan oleh anak-anak untuk menguasai bahasa yang dipelajari.22 

Pada umumnya anak memperoleh komponen bahasa mereka yang 

pertama dari ibunya, yang disebut juga dengan bahasa ibu. 

1) Bahasa ibu 

Bahasa ibu (B1) adalah bahasa yang dalam pembelajarannya 

tidaklah perlu membutuhkan bentuk pelatihan dan aturan secara 

khusus. Karena bahasa pertama adalah bahasa yang melekat di 

sekitar diri anak sejak lahir yang selalu didengar dan 

diperdengarkan oleh orang-orang yang berada disekitarnya sebagai 

alat komunikasi. Bahasa pertama (B1) memiliki peranan penting 

untuk memperoleh bahasa kedua (B2) karena bahasa B1 pertama 

kali dikuasai oleh anak sebagai dasar untuk mengembangkan 

bahasa kedua (B2). 

2) Bahasa kedua 

 Bahasa kedua (B2) adalah bahasa yang digunakan anak 

setelah mereka menguasai bahasa yang pertama (B1). Di 

Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kedua (B2) 

bagi anak. Dalam pemerolehan bahasa kedua dinyatakan bahwa 

pemerolehan bahasa merupakan proses yang kompleks dan 

bertahap, baik yang dialami oleh anak maupun orang dewasa, 

secara tertulis maupun lisan dan diperoleh dari lingkungan 

kehidupan dan sekolah.23  

 Usia anak yang muda akan lebih berhasil dalam belajar 

bahasa, terutama B1. Dikatakan oleh Chomsky dan Marshall 

bahwa bahasa itu sebenarnya tumbuh didalam otak bayi setelah 

mengalami proses “triggering” (pemicu), yakni dengan cara 

                                                             
22 Chandrawaty dkk, Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Dosen PAUD Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah, (Perguruan Tinggi Muhammadiysh: Edu Publisher, 2020), hlm. 131 
23 Ibid., hlm. 134. 
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menggiring si bayi kepada bahasa melalui pertumbuhan 

biologisnya, yaitu interaksi antara struktur nurani dengan kondisi 

disekitarnya.24 

Menurut Santoso, secara umum tahapan-tahapan pemerolehan 

bahasa anak terbagi menjadi 5 tahapan yaitu: 

1) Reflexive vocalization 

Pada usia 0-3 minggu anak akan mengeluarkan suara tangisan 

yang masih berupa reflex. Jadi bayi menangis bukan karena ia ingin 

menangis, tetapi hal itu terjadi tanpa ia sadari. 

2) Babbling 

Pada usia lebih dari 3 minggu ketika seorang bayi merasa lapar 

atau tidak nyaman ia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda 

dengan bayi yang masih berusia dibawah 3 minggu, tangisan yang 

dikeluarkan bayi diatas 3 minggu ini dapat dibedakan dengan 

keinginan atau perasaan si bayi.25 

3) Lulling 

Pada usia 3 minggu sampai dengan usia 2 bulan mulai 

terdengar suara-suara namun belum jelas. Seorang bayi mulai bisa 

mendengar pada usia 2-6 bulan sehingga ia mulai bisa mengucapkan 

suku kata dengan kata yang diulang-ulang seperti: “ba…ba…, 

ma…ma…”. 

4) Echolalia 

Pada tahapan ini, saat bayi menginjak usia 10 bulan ia mulai 

meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya, serta ia juga 

akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin 

meminta sesuatu. 

5) True speech 

                                                             
24 Enny Zubaidah, “Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini Dan Teknik 

Pengembangannya Di Sekolah”, Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2004, No. 3. 
25 Prajamukti Wardhana, “Perkembangan…, hlm. 2. 
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Pada tahapan ini bayi berusia 18 bulan, ia mulai bisa berbicara 

dengan benar. Namun pengucapannya belum sempurna seperti orang 

dewasa.26 

e. Perkembangan Bahasa Anak 

 

TABEL 3.1 

Tahapan Proses Perkembangan Bahasa Anak Usia Lahir-6 tahun 

pada Aspek Mendengar/ Memahami 

No Usia Proses Mendengar/ Memahami 

1 0-3 bulan - Bayi terbangun ketika mendengar suara 

yang keras (biasanya reaksinya adalah 

menangis)  

- Bayi mendengar orang lain berbicara 

dengan cara memperhatikan orang yang 

berbicara  

- Bayi tersenyum ketika diajak bicara - Bayi 

mengenali suara pengasuhnya dan menjadi 

berhenti menangis ketika diajak ngobrol. 

2 4-6 bulan - Anak sudah dapat merespon nada suara 

(lembut ataupun keras) 

- Anak akan melihat sekelilling 

untukmencari sumber bunyi (contoh: bunyi 

bel, telepon atau benda jatuh)  

- Anak akan memperhatikan bunyi yang 

dihasilkan dari mainannya (misal: 

memukul-mukul mainan ke lantai). 

3 7-12 bulan - Anak menyukai permainan ‘ciluk-ba’  

- Anak akan mendengarkan ketika diajak 

berbicara  

                                                             
26 Ibid., hlm. 3. 
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- Anak akan mengenali kata-kata yang 

seringi didengar, misal: susu, mama, dll. 

4 12-24 bulan - Anak sudah dapat memahami perintah dan 

pertanyaan sederhana contoh: “mana 

bolanya?”, “ 

ambil bonekanya?”  

- Anak akan menunjuk benda yang 

dimaksud ketika ditanyai, anak dapat 

menunjuk beberapa gambar dalam buku 

ketika ditanyai. 

5 24-36 bulan - Anak bisa memahami dua perintah 

sekaligus (contoh: “ambil bolanya dan taruh 

di kursi”)  

- Anak sudah dapat memperhatikan dan 

memahami berbagai sumber bunyi (misal: 

suara TV, pintu ditutup, dll)  

 - Anak telah memahami perbedaan makna 

dari berbagai konsep, misal: “jalan-

berhenti”, “di dalam- di luar”, “besar-kecil”, 

dll). 

6 4-6 tahun - Memperhatikan kata-kata baru dana sing, 

dan akan menanyakan maknanya. 

- Dapat meniru aksen orang lain yang ia 

dengar. 

 

TABEL 3.2 

Tahapan Proses Perkembangan Bahasa Anak Usia Lahir-6 tahun 

pada Aspek Berbicara 

No Usia Proses Berbicara 

1 0-3 bulan - Anak membuat suara yang menyenangkan  
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- Anak akan menggulangi suara yang sama 

secara berulang-ulang (mengoceh)  

- Anak akan menangis dengan cara berebeda 

untuk menunjukkan kebutuhannya yang 

berbeda-beda pula (misal: menangis dengan 

melengking tinggi jika kesakitan) 

2 4-6 bulan - Anak akan berceloteh ketika sendirian  

- Anak akan melakukan sesuatu (dengan 

bunyi atau gerakan tubuh) secara berulang 

ketikabermain.  

- Anak akan berbicara secara sederhana 

(tanpa tangisan) untuk menarik perhatian 

orang dewasa di sekitarnya. 

3 7-12 bulan - Anak akan berbicara secara sederhana 

(tanpa tangisan) untuk menarik perhatian 

orang dewasa di sekitarnya  

- Anak akan melakukan imitasi berbagai 

jenis suara 

 - Anak akan berceloteh dengan kata-kata 

sederhana: “ma-mam”, “da-da” tapi belum 

jelaspengucapannya 

4 12-24 bulan - Anak telah dapat menggunakan berbagai 

bunyi huruf konsonan pada awal kata  

- Anak sudah bisa menyusun dua kata. 

Contoh: mau minum, mama ma’em, dll. 

 - Anak dapat bertanya dengan 2 kata 

sederhana, misal: “mana kucing?”, “itu 

apa?” 
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5 2-36 bulan - Anak bertanya dan mengarahkan perhatian 

orang dewasa dengan mengatakan nama 

benda yang dimaksud.  

- Cara anak berbicara sudah dapat dipahami 

secara keseluruhan  

- Anak sudah dapat menghafalkan kata-kata 

untuk komunikasi keseharian  

- Anak memahami tata bahasa secara 

sederhana, misal “aku mau naik sepeda”. 

6 4-6 tahun -Anak dapat berbicara dengan lancar dan 

menggunakan bahasa deskriptif. 

-Mampu ,mengatakan nama lengkap, umur, 

tanggal lahir, dan alamat rumah. 

- kosakata anak berkembang pesat 5.000 

kata pada saat berusia 5 tahun. 

 

 

TABEL 3.3 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Bahasa Anak Kelompok Usia 

Lahir-6 Tahun 

No Pencapaian 

Bahasa  

Usia 

Anak 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Bahasa 

 1 Mengeluarkan suara 

untuk menyatakan 

keinginan atau 

sebagai reaksi atas 

stimulant 

3 bulan - Menangis  

- Berteriak 

- Bergumam 

- Berhenti menangis setelah 

keinginannya terpenuhi. 

  3-6 bulan - Mendengarkan berbagai jenis musik 

atau bunyi-bunyian dengan irama 27 

                                                             
27 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014, Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 
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- Menjatuhkan benda untuk didengar 

suaranya. 

  6-9 bulan - Melakukan tepuk tangan sederhana 

dengan irama tertentu 

- Tertarik dengan mainan yang 

mengeluarkan bunyi. 

  9-12 bulan - Menggerakan tubuh ketika 

mendengarkan musik 

- Memaminkan alat permainan yang 

mengeluarkan bunyi. 

2 Memahami bahasa 

dan 

mengungkapkan 

bahasa 

12-18 

bulan 

- Menunjuk bagian tubuh yang 

ditanyakan 

- Memahami tema cerita yang 

didengar 

- Merespon pertanyaan dengan 

jawaban Ya atau Tidak 

- Mengucapkan kalimat yang terdiri 

dari dua kata. 

  18-24 

bulan 

- Menaruh perhatian pada gambar-

gambar dalam buku 

- Memahami kata-kata sederhana dari 

ucapan yang didengar 

- Menjawab pertanyaan dengan 

kalimat pendek 

- Memahami kata-kata sederhana dari 

ucapan yang didengar. 

3 Memahami bahasa 

dan 

mengungkapkan 

bahasa 

2-3 tahun - Memainkan kata/suara yang 

didengar dan diucapkan berulang-

ulang 

- Hafal beberapa lagu anak sederhana 
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- Memahami cerita/dongeng 

sederhana 

- Memahami perintah sederhana 

seperti letakkan mainan diatas meja, 

ambil mainan dari dalam kotak 

- Menggunakan kata tanya dengan 

tepat (apa, siapa, bagaimana, 

mengapa, dimana) 

- Menggunakan 3 atau 4 kata untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

  3-4 tahun - Pura-pura membaca cerita 

bergambar dalam buku dengan kata-

kata sendiri 

- Mulai memahami dua perintah yang 

diberikan bersama contoh: ambil 

mainan diatas meja lalu berikan 

kepada ibu pengasuh atau pendidik 

- Mulai manyatakan keinginan dengan 

mengucapkan kalimat sederhana (6 

kata) 

- Mulai menceritakan pengalaman 

yang dialami dengan cerita 

sederhana. 

4 Memahami bahasa 

dan 

mengungkapkan 

bahasa 

4-5 tahun - Menyimak perkataan orang lain 

(bahasa ibu atau bahasa lainnya) 

- Mengerti dua perintah yang 

diberikan bersamaan 

- Memahami cerita yang dibacakan 
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- Mengenal pembendaharaan kata  

sifar (nakal, pelit, baik hati, berani, 

jelek, dsb)28 

- Mendengar dan membedakan bunyi-

bunyian dalam Bahasa Indonesia 

(contoh, bunyi dan ucapan harus 

sama) 

- Mengulang kalimat sederhana 

- Bertanya dengan kalimat yang benar 

- Menjawab pertanyaan sesuai 

pertanyaan 

- Mengungkapkan perasaan dengan 

kata sifat (senang, baik, nakal, pelit, 

berani dsb) 

- Menyebutkan kata-kata yang dikenal 

- Mengutarakan pendapat kepada 

orang lain 

- Menyatakan alasan terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau ketidak 

setujuan 

- Menceritakan kembali 

cerita/dongeng yang pernah didengar 

- Memperkaya pembendaharaan kata 

- Berpartisipasi dalam percakapan 

  5-6 tahun - Mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan 

- Mengulang kalimat yang lebih 

kompleks  

                                                             
28 Ibid., hlm. 137. 
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- Memahami aturan dalam suatu 

permainan 

- Senang dan menghargai bacaan 

- Menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks 

- Menyebutkan kelompok gambar 

yang memiliki unyi yang sama 

- Berkomunikasi secara lisan, 

memiliki pembendaharaan kata, 

serta mengenal simbol-simbol untuk 

persiapan membaca, menulis dan 

berhitung 

- Menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap 

- Memiliki lebih banyak kata-kata 

untuk mengekspresikan ide pada 

orang lain  

- Melanjutkan sebagian 

cerita/dongeng yang telah 

diperdengarkan 

- Menunjukkan pemahaman konsep-

konsep dalam buku cerita.29 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Ibid., hlm. 137. 
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f. Faktor Pendukung Perkembangan Bahasa Anak 

1. Pengelompokkan anak-anak yang sejajar kemampuannya  

2. Mendirikan pusat kemasyarakatan dan perekonomian 

3. Belajar bahasa lebih mengutamakan praktik dibanding teori30 

g. Faktor Yang Mempengaruhi Bahasa Anak  

Perkembangan bahasa anak bisa dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti: faktor kesehatan, intelegensi, status social ekonomi 

keluarga, jenis kelamin dan hubungan keluarga. Faktor yang paling 

menentukan dalam perkembangan bahasa anak adalah factor 

lingkungan/sosial. Faktor lingkungsn ya ng dimaksud adalah 

lingkungan tempat anak tinggal/berada yang terdapat orang dewasa 

maupun orangtua dari anak tersebut. Bahasa anaka akan berkembang 

dengan cepat apabila: 

1) Anak berada di lingkungan yang positif dan tanpa tekanan 

Lingkungan yang kaya bahasa akan mudah memberikan 

stimulasi perkembangan bahasa anak. Stimulasi tersebut akan 

optimal jika anak terbebas dari tekanan. Sering ditemukan anak 

yang berbicara dengan gagap itu dikarenakan anak mengalami 

tekanan. Karena tekanan dapat menghambat perkembangan 

bahasa anak. 

2) Menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak 

Anak usia dini memiliki emosi yang sangat kuat. Oleh 

karena itu orangtua dan guru harus memberikan kasih sayang dan 

perhatian yang kuat terhadap anak. Orang dewasa perlu merespon 

anak dengan tulus. 

3) Menyampaikan pesan verbal dan nonverbal 

Ketika berbicara dengan anak orang dewasa perlu 

menyampaikan ucapannya beserta ekspresi yang sesuai seperti: 

gerakan, mimik muka, dan intonasi yang sesuai. Contoh: missal 

                                                             
30 Muhammad Farmawi, Memanfaatkan Waktu Anak, (Jakartak: Gema Insani, 2001), 

hlm. 14. 
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orang dewasa berkata “ saya merindukanmu” maka perlu 

disampaikan dengan ekspresi muka yang sesuai dan 

menunjukkan rasa rindunya dengan memeluk atau mencium anak 

tersebut. 

4) Melibatkan anak dalam berkomunikasi 

Orang dewasa perlu mengikut sertakan anak dalam 

berkomunikasi yang bertujuan untuk membangun dan 

menstimulasi perkembangan bahasa anak. Kita memberikan 

respon yang baik dan menghargai setiap ide-idenya. 31 

h. Keterampilan Bahasa  

Keterampilan bahasa meliputi empat kompetensi yaitu: 

1. Mendengarkan 

  Bisa mendengarkan dengan benar dan tepat merupakan bagian 

yang penting dalam belajar berkomunikasi. Hal ini sangat penting 

dalam tahap awal dari belajar membaca. Untuk meningkatkan 

kemampuan bahsa anak maka orangtua/pendidik perlu menjadi 

contoh yang baik untuk anak, berkomunikasi dengan jelas kepada 

anak dan memberikan penguasaan pengetahuan dan aktivitas yang 

berkenaan dengan kegiatan mendengarkan. Aktivitas yang 

mendukung seperti: a) bermain dengan mendengarkan musik; b) 

menceritakan tentang cerita/dongeng; c) mendengarkan berbagai 

suara (sound effects); d) memperdengarkan cerita dengan musik, e) 

mempertanyakan apa yang didengarkan. 

2. Berbicara 

  Berbicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling 

efektif. Berbicara tidak hanya prestasi bagi anak tetapi juga berfungsi 

untuk mencapai tujuannya, misal: 

a) Sebagai alat untuk membina hubungan sosial. 

b) Sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. 

                                                             
31 Chandrawaty dkk, Pendidikan…, hlm. 107-112. 
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c) Sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain. 

d) Sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri. 

Cara terbaik untuk mendorong perkembangan bahasa anak 

adalah dengan cara mengajak anak berbicara. Mendorong anak untuk 

mengungkapkan pendapat, melontarkan pertanyaan dan mengambil 

keputusan. Anak-anak juga belajar berbicara melalui mendengarkan 

pembicaraan orang dewasa atau anak lain. 

3. Membaca 

  Pengembangan minat dan kebiasaan membaca yang baik harus 

dimulai sejak dini. Orangtua dan pendidik memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menentukan pengembangan ini. Membaca 

bukan hanya sekedar membaca saja tetapi harus melibatkan pikiran 

untuk memaknainya. Membaca melalui proses yang panjang mulai 

dari mengenal simbol sampai memaknai tulisan. Sebelum bisa 

membaca anak-anak harus tahu dan menggunakan perbendaharaan 

kata-kata dasar yang baik. Anak-anak yang dapat bebicara dengan 

baik cenderung dapat membaca dengan baik pula. Dalam permulaan 

belajar membaca orang tua atau pendidik sebaiknya menggunakan 

kata-kata yang bermakna bagi anak. Selain itu, orangtua dan pendidik 

sebaiknya menyediakan bahan baca yang sesuai dengan karakteristik 

materi membaca pada tahap awal. 

4. Menulis 

  Kemampuan menulis sangat berkaitan dengan kemampuan 

menggambar pada anak. Karena menulis dan menggambar sama-sama 

memerlukan keahlian psikomotorik (motorik halus) dan mempunyai 

kemampuan kognitif yang sama, untuk mengembangkan kemampuan 

ini orangtua dan pendidik harus memfasilitasi anak sejak dini. 

Fasilitas yang bisa kita sediakan adalah membuat coretan atau tulisan. 

Dengan menggambar dan menulis anak dapat mengekspresikan 

dirinya. Karena itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang cukup 
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dengan dukungan alat-alat yang beragam serta pendidik yang mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir anak.32 

i. Tahapan Perkembangan Bahasa Anak 

Secara umum tahap perkembangan bahasa anak dibagi kedalam 

beberapa rentang usia anak,yang menunjukkan ciri tersendiri. 

Sedangkan menurut Guntur tahap perkembangan ini yaitu: 

a) Tahap I (pralinguistik), usia antara 0-1 tahun. Tahapan ini terdiri 

dari : 

1) Tahap meraban-1 (pralinguistik pertama) tahap ini dimulai dari 

bulan pertama hingga bulan keenam dimana anak akan mulai 

menangis, tertawa, dan menjerit. 

2) Tahap meraban-2 (pralinguistik kedua) tahap ini merupakan 

tahap kata tanpa makna mulai dari usia bulan ke-6 hingga 1 

tahun. 

b) Tahap II (linguistik) tahap ini terdiri dari tahap I dan II sebagai 

berikut: 

1) Tahap-I: holafrastik (usia 1 tahun), ketika anak mulai 

menyatakan keseluruhan frasa atau kalimat dalam satu kata. 

Perbendaharaan kata anak pada tahap ini mencapai 50 kosakata. 

2) Tahap II: frasa (usia 1-2 tahun) pada tahap ini anak sudah 

mampu mengucapkan dua kata. Perbendaharaan kata anak pada 

tahap ini 50-100 kosa kata. 

c) Tahap III (pengembangan tata bahasa, yaitu prasekolah usia 3,4,5 

tahun). Pada tahapan ini anak sudah mampu membuat kalimat, 

seperti telegram. Dilihat dari aspek pengembangan tata bahasa 

seperti: S-P-O, anak dapat memperpanjang kata menjadi satu 

kalimat. 

d) Tahap IV (tata bahasa menjelang dewasa, 6-8 tahun) pada tahap ini 

ditandai dengan kemampuan anak menggabungkan kalimat 

                                                             
32 Chandrawaty dkk, Pendidikan…, hlm. 116-124. 
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sederhana dan kalimat kompleks.33 

e) Tahap perkembangan artikulasi. Tahapan ini dilalui oleh bayi dari 

sejak lahir sampai usia kurang lebih 14 bulan. Bayi yang usianya 

menjelang satu tahun sudah mampu menghasilkan bunyi-bunyi 

vocal “aaa”, “eee”, atau “uuu”, bertujuan untuk menyampaikan 

perasaan tertentu. Perkembangan dalam menghasilkan bunyi ini 

disebut dengan tahap artikulasi, yang dilalui bayi melalui 

rangkaian tahapan sebagai berikut: 

1) Bunyi resonasi. Bunyi resonasi adalah penghasilan bunyi yang 

terjadi dalam rongga mulut, yang tidak terlepas dari kegiatan 

dan perkembangan motoric bayi pada bagian rongga mulut. 

Pertumbuhan yang cepat dalam rongga mulut, hidung, dan leher 

memungkinkan adanya peluang bagi bayi untuk menghasilkan 

berbagai macam bunyi. Bunyi yang paling umum pada bayi 

adalah bunyi tangisan ketika bayi merasa tidak enak, lapar, serta 

bunyi batuk, bersin, dan sendawa. 

2) Bunyi berdekut. Kurang lebuh usia dua tahun bayi telah 

mengembangkan kendali otot mulut untuk memulai dan 

menghentikan gerakan secara pasti. Pada masa ini, suara 

tangisan dan dekut (cooing) mulai terdengar. Bunyi berdekut ini 

hampir sama dengan bunyi (ooo) pada burung merpati.  Bunyi 

yang dihasilkan adalah bunyi konsonan belakang dan tengah 

dengan vokal belakang, tetapi tanpa resonasi penuh. 

3) Bunyi berleter. Bayi pada usia 4-6 bulan biasanya mengeluarkan 

bunyi berleter yaitu bunyi yang terus menerus tanpa tujuan. 

4) Bunyi berleter ulang. Pada masa menjelang usia 6 bulan bayi 

sudah mulai bisa “memonyongkan” bibir dan menariknya 

kedalam tanpa menggerakan rahang. Konsonan mula-mula 

dapat diucapkan adalah bunyi labial (p) dan (b), (t), (d), dan (i). 

                                                             
33 Ahmad Susanto, Perkembangan…, hlm. 75-76. 
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yang paling umum terdengar adalah konsonan dan vocal seperti 

“ba-ba-ba” atau “ma-ma-ma”. 

5) Bunyi vokabel: suku kata ke kata.34 

j.  Tahap perkembangan kata dan kalimat 

1) Tahap satu kata (12-18 bulan). Pada masa ini anak sudah mulai 

belajar menggunakan satu kata yang berarti mewakili seluruh 

idenya. Contoh anak berkata “mik” sambil menunjukkan botol 

susu yang artinya saya ingin ingin minum susu. 

2) Tahap dua kata (18-24 bulan). Pada masa ini kebanyakan anak 

sudah mencapai kata kombinasi yaitu gabungan 2 kata. Kata-

kata yang diucapkan pada masa tahap satu kata dikombinasikan 

dalam ucapan-ucapan pendek tanpa   petunjuk kata depan, atau 

bentuk-bentuk lain yang seharusnya digunakan. Contoh anak 

mengucapkan kata “ma, mik” yang berarti mah saya mau 

minum susu.35 Pada tahap dua kata ini anak sudah mulai 

mengenal berbagai makna kata, tetapi belum bisa menggunakan 

bentuk kata yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin dan waktu 

terjadinya peristiwa, anak juga belum dapat menggunakan 

pronominal saya, aku, kamu, dia, dan mereka. 

3) Tahap banyak kata (3-5 tahun). Pada masa ini anak semakin 

kaya dengan perbendaharaan kata. Mereka sudah mulai bisa 

membuat kalimat pertanyaan, pernyataan negative, kalimat 

majemuk, dan berbagai bentuk kata. Anak usia 3-4 tahun tuturan 

bahasa sudah mulai teratur dan panjang, dia tidak lagi 

menggunakan dua kata tetapi tiga kata atau lebih. Sebagian 

besar aturan gramatikanya telah dikuasai dan pola bahasa serta 

panjang tuturannya semakin bervariasi. Anak telah mampu 

menggunakan bahasa dengan berbagai cara untuk berbagai 

                                                             
34 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, (Jakarta: Kencana, 

2017), hlm. 54-56. 
35 Yasbiati, Alat Permainan Edukatif Untuk Anak Usia Dini, (Tasikmalaya: Ksatria 

Siliwangi, 2019), hlm. 35. 
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keperluan, seperti bercanda dan menghibur. 

4) Tahap 3-4 tahun. Pada masa ini anak mulai mampu 

menggunakan kata-kata yang bersifat perintah, yang 

menunjukkan adanya rasa percaya diri kuat serta menguasai 

keadaan. Mereka sangat senang mengenali bahasa baru dan 

terus menerus berlatih untuk menguasainya. Perbendaharaan 

katanya semakin banyak dan sangat bervariasi seiring dengan 

peningkatan penggunaan kalimat yang utuh. Anak-anak pada 

masa ini juga sering bertanya sebagai ungkapan rasa ingin tahu 

mereka yang kuat. Seperti kata “kenapa ma?”, “sedang apa 

ma?”, “mau kemana ma?”. 

Tindakan yang perlu dilakukan oleh orangtua atau pendidik: 

a. Hindari sikap mengoreksi kesalahan pengucapan kata anak 

secara langsung. Karena hal tersebut bisa membuat anak malu 

dan mematahkan semangatnya untuk belajar dan berusaha. 

Orangtua/pendidik bisa mengulang kata-kata tersebut dengan 

jelas seakan-akan kita sedang mengkonfirmasi apa yang 

dimaksud, dengan demikian anak akan memahami 

kesalahannya tanpa harus merasa malu. 

b. Pada masa ini anak sudah mulai mengerti penjelasan sederhana. 

Oleh karena itu orangtua/pendidik bisa mencoba untuk 

mengajaknya mendiskusikan tentang hal-hal yang sangat 

sederhana dan bertanya apa pendapatnya tentang hal tersebut. 

Dengan cara tersebut kita telah melatih anak dalam proses 

penyelesaian masalah tahap demi tahap.hasil dari pertukaran 

pendapat tersebut juga bisa mempertinggi self es teem anak 

karena ia merasa pendapat yang disampaikan kita terima. 

c. Cobalah menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks 

agar anak belajar meningkatkan kemampuannya dalam 

memahami kalimat. 

d. Anak-anak sangat menyukai kegiatan berbisik karena itu 
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merupakan permainan yang mengasyikan bagi anak sebagai 

cara untuk mengekspresikan perasaan dan keingintahuan 

mereka. 

e. Gunakan cerita dongeng dan fabel yang mencerminkan dunia 

anak kita dan memakainya sebagai cara untuk mengajarkan 

berbagai hal tanpa menyinggung perasaan.36 

 

 

 

                                                             
36 Lilis Madyawati, Strategi…, hlm. 59-61. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan bahasa anak (Aminah) antara lain : karena kebiasan anak 

menonton film kartun Upin Ipin, kurangnya  kesehatan dari segi makanan 

serta tidak pernah mengikuti imunisasi sejak lahir sampai saat ini, 

kurangnya dorongan, kurang berkomunikasi dan interaksi dengan orang 

lain.  

2.  pengaruh dari kebiasaan menonton film kartun upin ipin terhadap 

perkembangan bahasa anak yaitu bahasa Melayu (bahasa Upin Ipin) 

lebih mendominasi bahasa keseharian anak (Aminah), terjadinya proses  

pencampuran antara bahasa melayu (bahasa upin ipin) dengan bahasa 

Dayak (bahasa ibu) yang berawal dari kebiasaan anak yang senang sekali 

menonton film kartun upin ipin sejak kecil. Selain itu perkembangan 

bahasa anak juga tidak berkembang sesuai dengan usianya, karena 

perkembangan bahasa anak mengalami masalah yaitu keterlambatan 

dalam hal berbicara. Dimana seharusnya anak yang sudah berusia kurang 

lebih 3 tahun sudah mampu berbicara dengan  jelas dan menggabungkan 

beberapa kata, sudah mampu memahami hal-hal kecil yang 

diperintahkan kepada anak. Namun berbeda halnya dengan Aminah yang 

masih belum mampu berbicara dengan jelas serta belum bisa 

menggabungkan beberapa kata menjadi susunan kalimat yang bermakna 

dan masih kesulitan dalam memahami hal-hal kecil yang diperintahkan. 

Sehingga membuat orang lain yang berkomunikasi dengan Aminah 

merasa kesulitan dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh Aminah. 
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B. Saran 

Adapun saran dari peneliti yang mungkin bisa berguna dan 

bermanfaat baik bagi orang tua maupun para pendidik serta bagi calon 

pendidik anak usia dini yaitu: 

1. Bagi orang tua 

a. Sebagai orang tua yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anak 

seharusnya kita berusaha memberikan stimulasi berbicara yang baik 

kepada anak, bisa berupa dorongan untuk berbicara, ajakan berbicara 

kepada anak seperti obrolan hal-hal yang ringan mengenai diri anak, 

memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan bahasa anak. 

b. Sebagai orang tua kita juga wajib memperhatikan kesehatan anak 

baik dari segi fisik maupun mental anak, kita juga seharusnya 

memberikan apa yang menjadi hak anak, mendukung program 

imunisasi dengan cara mengikuti imunisasi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, tidak lalai dalam hal kesehatan anak. Memperhatikan 

makanan dan gizi yang dibutuhkan anak setiap harinya untuk 

mendukung perkembangan dan pertumbuhan bahasa anak. 

c. Sebagai orang tua kita seharusnya juga membatasi waktu anak 

menonton film kartun upin ipin, karena perkembangan bahasa 

pertama anak lebih banyak diperoleh dari tayangan film tersebut 

dibandingkan dari ibunya yang seharusnya merupakan tempat 

dimana anak memperoleh bahasa pertamanya (bahasa Dayak). 
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C. Penutup 

Alhamdulillahi Robbi ‘Aalamiin, dengan rida Allah SWT dan rida 

kedua orang tua serta keluarga pada setiap proses, peneliti dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebiasaan 

Menonton Film Kartun Upin Ipin Terhadap Perkembangan Bahasa Anak 

Usia Dini (Studi Kasus Aminah Anak Ibu Sinarti) Pembuang Hulu, 

Kalimantan Tengah”. 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berkenan membantu, mendo’akan, memberikan semangat dan motivasi 

hingga penulisan skripsi ini selesai. Peneliti sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat, 

baik bagi diri peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya. 
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