
 b. Perkembangan Bahasa 

Bahasa adalah segala bentuk komunikasi dimana pikiran dan perasaan manusia 

disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat 

komunikasi untuk menjalin pertemanan, dan belajar banyak hal di sekitarnya. Melalui 

komunikasi anak akan akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan 

baru tentang berbagai hal. Hal ini menunjang kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan 

yang baru (Wiguna dan Noorhana, 2001). Dengan kata lain, Bahasa sangat berperan dalam 

perkembangan anak. Bahasa dapat menfasilitasi komunikasi interpersonal, membantu 

mengorganisasikan pikiran, dan membantu dalam mempelajari sesuatu. Perkembangan dari 

kemampuan berkomunikasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam rangka pembelajaran 

bahasa. 

Komponen-komponen dalam berbahasa yaitu : 

1) Phonology menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Phonems merupakan unit 

bunyi yang membentuk kata 

2) Semantik mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat 

3) Grammar menggambarkan struktur bahasa, sintaks (serangkaian aturan grammar 

yang mengarahkan bagaimana kata-kata dapat terbentuk menjadi kalimat), morfem 

(unit bahasa terkecil yang mengandung arti) 

4) Pragmatik yaitu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks 

sosial (misal kita menggunakan bahasa yang simpel bila berbicara dengan anak-anak) 

Seperti yang dijelaskan pada bab terdahulu, Vygotsky juga memberikan pernyataan 

penting dalam perkembangan bahasa pada manusia, yaitu bahasa dan fikiran berkembangan 

secara sendiri-sendiri, namun pada akhirnya menyatu. Anak-anak belajar berbicara karena 



mereka harus berkomunikasi dengan  orang lain, membuat kontak sosial, serta mempengaruhi 

individu-individu di sekelilingnya. Secara bertahap, mulai usia pra-sekolah, anak-anak akan 

membuat transisi dari external speech yang merupakan pembicaraan anak pada orang lain ke 

inner speech. Inner speech merupakan pembicaraan anak pada diri sendiri akan menjadi 

pemikirannya. Anak-anak terlihat menguasai pengetahuan dan kesadaran akan dirinya. Masa 

transisi ke external speech  adalah egocentric speech. Ini bertujuan untuk membuat kontak sosial  

dengan mengekspresikan pemikiran-pemikirannya yang pada akhirnya dapat menuju external 

speech. Anak-anak belajar berkomunikasi dan membentuk pikiran serta membiasakan mengatur 

fungsi-fungsi intelektualnya. 

Dengan mempelajari bahasa kita dapat berrkomunikasi dalam konteks sosial. Untuk itu 

anak-anak harus belajar pragmatiks atau aturan yang tepat dalam pengguanaan bahasa yang 

ebrkenaan dengan situasi sosial yang dihadapinya. Anak-anak harus dapat mengirim pesan-pesan 

yang ingin disampaikannya kepada orang lain sebaik ia mendapat dan mengerti pembicaraan 

orang lain. Anak-anak mengembangkan kemampuan bahasa dengan melalui petunjuk khusus dan 

melalui observasi dan mengenal orang lain berbicara. Anak-anak tumbuh dan berkembang tidak 

hanya belajar bagaimana berfikir dan berperasaan yang tepat melalui pemlihan kata-kata yang 

sopan, namun mereka juga belajar bagaimana mengekpresikan emosi seperrti marah yang tepat, 

sehingga tidak memberikan respon penolakan dari lingkungan 

 Kemampuan anak-anak untuk mengenali pesan-pesan yang langsung kepada mereka 

meningkat sesuai dengan pertambahan umur dan kematangan organ-organ fisiknya. 

Tabel 3. Tahapan Penguasaan Bahasa Pada Masa Anak-Anak (Hetherington,1998) 

USIA KEMAMPUAN 

36-48 bulan a. Menggunakan  pertanyaan “ya/tidak”, kalimat bertanya, 

kalimat negatif dan kalimat perintah 



b. Menggunakan clausa untuk penekanan pada kalimat yang 

dimaksud 

c. Mengkoordinasikan kalimat-kalimat dengan menggunakan 

preposisi 

d. Kosa kata sekitar 1000 kata 

48-50 bulan a. Menggunakan aturan prakmatik dalam berkomunikasi 

b. Menggunakan kata-kata humor dan perumpamaan 

5 tahun ke atas a. Menggunakan komplek sintaksis 

b. Kosa kata mencapai 14.000 

c. Perkembangan kesadaran metalinguistik (kesadaran akan 

belajar mengenai fungsi bahasa yang benar) 

 

 

Proses berbahasa ditentukan oleh matangnya perkembangan bagian-bagian mulut, 

kontrol dari saluran nafas bagian atas, lidah, pergerakan bibir dan pengaturan mekanisme 

pernafasan. Satu hal yang memegang peranan penting adalah berkembangnya alat pendengaran 

dan penglihatan yang normal. Adanya peningkatan perkembangan sistem syaraf pada anak, maka 

akan meningkat pula kemampuan anak dalam mengekspresikan bahasa.  

Pemahaman anak usia ini kadang-kadang melampaui kemampuan bicara mereka. Pada 

usia 4 tahun, anak-anak meningkatkan kemampuan berbicaranya tentang sesuatu yang tidak ada 

secara fisik, yaitu mereka meningkatkan penguasaan karakteristik bahasa yang dikenal sebagai 

displacement. Salah satu cara displacement adalah dalam permainan pura-pura. Sebagai contoh, 

ketika anak menganggap meja di sekolah sebagai mobil, dan ia berkata, “Aku sedang menyopir 

mobil.” sambil diikuti gerakan mendorong meja kesana kemari.  

Banyak para ahli permainan melihat tahun-tahun prasekolah sebagai “usia emas” 

permainan simbolis/pura-pura yang bersifat dramatis atau sosiodrama Jenis permainan ini 

seringkali nampak pada usia kurang lebih 18 bulan dan mencapai puncak pada usia 4-5 tahun, 

kemudian menurun secara berangsur-angsur. Pada tahun-tahun awal sekolah dasar, minat anak-

anak seringkali beralih ke games atau jenis permainan elektronik. 



Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam situasi sosial 

yang hampa. Menurut pandangan Vygotsky (Santrock, 1995), bahasa dan pemikiran pada 

mulanya berkembang sendiri-sendiri, tetapi pada akhirnya bersatu. Ada dua prinsip yang 

mempengaruhi penyatuan-penyatuan pemikiran dan bahasa. Pertama, semua fungsi mental 

memiliki asal usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa dan 

mengkomunikasikannya kepada orang lain sebelum mereka berfokus ke dalam proses-proses 

mental mereka sendiri. Kedua, anak-anak harus berkomunikasi secara eksternal dan 

mengunakan bahsa selama periode waktu yang lama sebelum transisi dari kemampuan berbicara 

secara eksternal ke internal berlangsung. 

Perkembangan berbahasa anak juga terlihat ketika anak juga mulai dapat merespon pada 

pertanyaan mengenai kuantitas. Misalnya, “Berapa banyak?”, “Berapa panjang?” serta dapat 

menjawab telepon dan mencari orang yang dicari penelepon. Dari berkembangnya bahasa ini 

sangat berhubungan juga perkembangan kemampuan yang lain yaitu kemampuan emosi dan 

sosialnya. Adanya kemampuan berbahasa, maka  anak dapat meningkatkan rasa percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan teman sebaya. Keterlibatan yang semakin besar dengan teman 

sepermainan menunjukkan peningkatan pesat kemampuannya bersosialisasi dan melatih mereka 

untuk mengasah kemampuan atau keterampilan berbahasa mereka.  Kemampuan berbicara dan 

berbahasa anak biasanya didapat dari hasil imitasi terhadap kemampuan orang-orang dewasa 

yang ada di sekitarnya dalam berbicara. Jika orang dewasa di lingkungannya terbiasa berbicara 

dengan susunan kalimat lengkap dan tata bahasa yang baik, maka anak akan memiliki 

kemampuan berbahasa yang baik pula. 

Usaha untuk meningkatkan perkembangan bahasa ini juga dilakukan para pendidik TK 

setiap harinya. Sebagai contoh,  pendidik seringkali mengajak anak untuk  menceritakan kembali 



apa yang telah dilakukan sebelum berangkat sekolah. Hal ini bertujuan untuk melatih 

perkembangan bahasa anak. Dengan anak bercerita, akan menambah perbendaharaan kata dan 

melatih kepercayaan diri mereka ketika mereka mencoba untuk maju ke depan kelas dan 

bercerita. 

 

c. Peran Pendidik Dalam Meningkatkan Kemampuan Perkembangan Kognitif Dan 

Bahasa 

1). Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak 

a) Mendorong permainan anak 

b) Mempertanyakan pandangan-pandangan tradisionil dari perkembangan kognitif 

anak 

c) Mengenali bahwa anak menyusun pengertian atau pemahaman nya sendiri 

d) Mendiskusikan cara-cara pengelompokan atau peng-golongan sesuatu 

e) Mengenali bahwa perhatian anak akan diarahkan pada apa yang penting dan 

relevan dengan mereka 

f) Membantu anak-anak menjadi menyadari tentang berbagai strategi untuk 

mengolah informasi 

g) Mendukung interaksi diantara anak-anak, dan diantara orang dewasa dan anak-

anak 

h) Mendorong anak-anak untuk mengenali hubungan antara konsep-konsep 

i) Memberikan contoh pemecahan masalah 

j) Mendiskusikan bagaimana cara masalah dapat diiden-tifikasi dan dipecahkan 

k) Meningkatkan pemikiran reflektif 



l) Mengakui pengaruh-pengaruh sosial dan budaya pada permainan dan 

pembelajaran  

m) Menganjurkan anak-anak menggunakan imajinasinya untuk berpartisipasi dalam 

pengalaman-pengalaman baru 

n) Merespon pertanyaan dan ide anak dengan antusias dan berminat. 

 

2). Meningkatkan Perkembangan Bahasa  

a. Mengakui dan mempertahankan bahasa ibu dari anak-anak itu, apakah itu berupa 

dialek atau bahasa lain selain bahasa Inggris Australia yang diajarkan. 

b. Memberi kesempatan bagi anak untuk berbicara dengan bahasa ibu, dan 

mendengarkan orang lain berbicara dengan bahasa itu. 

c. Menganjurkan penggunaan bahasa ibu  

d. Menyediakan media cetak, dalam bentuk buku-buku, poster dan kemasan 

makanan dengan bahasa yang tepat. 

e. Menyediakan lingkungan yang kaya bahasa dengan pemodelan bahasa untuk 

anak-anak, terlibat dalam percakapan dengan anak-anak secara individu, dan 

memperluas bahasa anak. 

f. Memfasilitasi penggunaan bahasa anak dalam konteks yang bermakna, misalnya 

melalui pengalaman-pengalaman kelompok kecil. 

g. Mendorong anak-anak dalam memperluas daftar fungsi-fungsi bahasa mereka, 

khususnya fungsi-fungsi pada level yang lebih tinggi seperti penalaran dan 

peramalan. 



h. Membantu anak-anak mengungkapkan pengertian mereka dengan kata-kata, 

misalnya dengan menyampaikan pertanyaan yang akan mendorong jenis bahasa 

ini. 

i. Memberikan contoh tipe bahasa yang anda ingin anak gunakan. 

j. Memfokuskan pada pengertian yang anak-anak coba ungkapkan bukannya 

mengoreksi bahasanya. 

k. Memberi anak dengan sedikit kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman 

bermain, khususnya pemainan drama, dimana mereka dapat mempraktekkan 

bahasa dalam lingkungan yang tidak mengancam. 

l. Mendorong anak bermain dengan media cetak dan membuat taksiran tertulis. 

m. Membantu perkembangan pengertian anak dari alat tulis melalui keterlibatan 

orang dewasa dalam permainan. 

n. Menyediakan bagi anak-anak prasekolah dengan pusat-pusat yang mendorong 

penulisan melalui alat pena, pena lakan yang halus, kertas bergaris, bloknot dan 

komputer. 

o. Mengelilingi  anak dengan hasil cetak, seperti bagan, label dan poster yang sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan baca instrumen tersebut bersama anak-

anak untuk membantu pengertian mereka mengenai peran media cetak.  

p. Memberikan contoh bagi anak dengan terlibat secara teratur dalam membaca dan 

menulsi secara snegaja, seperti menulis daftar belanja atau memberitahukan dan 

menulis catatan dari orang tua. 



q. Sekali-kali bertindak sebagai juru tulis bagi anak-anak dengan menuliskan pesan 

mereka, apakah pada kartu ucapan, surat untuk teman, atau pada tanda yang 

menjadi bagian dari susunan balok.  

r. Memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kecakapan pengaturan 

buku dan lebih lanjut pengertian mereka tentang proses membaca dengan berbagi 

buku dengan anak-anak secara teratur, lebih disukai dalam situasi satu demi satu.  

 


