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Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah 

pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat bermakna, logis, dan sistematis. 

Kemampuan berbahasa anak berbeda-beda, ada anak yang berbicara dengan lancar, 

singkat dan jelas, tetapi ada pula anak yang masih menggunakan bahasa tidak baku 

atau masih campur dengan bahasa daerah. Di samping itu, terdapat ada sebagian anak 

menggunakan bahasa kurang sopan saat berbicara dengan guru di SD Ma’arif 

Ponorogo. Dalam hal ini, guru berperan sangat penting dalam peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan metode peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo dan (2) untuk 
mendeskripsikan faktor penghambat dan penunjang dalam upaya peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Lokasi penelitian di SD Ma’arif Ponorogo. Teknik analisis data menggunakan 
Milles Huberman dengan langkah-langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam upaya peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo guru 

menggunakan metode pembiasaan saat pembelajaran dan memberi praktik contoh 

(modelling the way) kepada anak, dan(2) faktor penghambat dalam peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo adalah meliputi 

pertumbuhan biologis dan intelektual pada anak sedangkan faktor penunjang dalam 

upaya peningatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif 

Ponorogo adalah perpustakaan, audio visual komputer, dan mading. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam menstimulus perkembangan anak usia dasar, seorang guru harus 

memahami bagaimana peran dan fungsi metode-metode yang digunakan oleh 

guru untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak, seperti kemampuan 

berbahasa anak secara reseptif (understanding) artinya, menerima bahasa anak 

mampu memahami kata-kata dan kemampuan berbahasa anak secara ekspresif, 

artinya anak-anak mampu mengungkapkan kata-kata atau bahasa yang mencakup 

pengertian, dan kemampuan berbahasa anak secara ekspresif yang bersifat 

pernyataan. Anak usia dasar berada dalam fase perkembangan secara ekspresif. 

Hal ini anak telah dapat mengungkapkan keinginannya, maupun pendapatnya 

dengan menggunakan bahasa lisan.
1

 

 
Bahasa merupakan alat komunikasi sebagai wujud dari kontak sosial dalam 

menyatakan gagasan atau ide-ide dan perasaan-perasaan oleh setiap individu 

sehingga dalam mengembangkan bahasa yang bersifat ekspresif, seorang anak 

memerlukan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dasar. 

 
Melalui metode-metode seperti bercerita, membaca, dan menyimak dapat 

membantu mereka dalam mengembangkan dan melatih bahasa anak dengan 

 
 

 
1
Elizabeth B Hurlock, Perkembangan Anak, Jilid I Terjemah Mualichah Zarkasih (Jakarta: 

Tunggal putra Press, 2009), 86. 



 

 

 
 
 

 

melalui metode tersebut anak dituntut untuk aktif dalam mengembangkan bahasa 

khususnya bahasa yang ekspresif dibantu arahan dan bimbingan guru. .
2

 

 
Owens juga mengatakan bahwa “anak usia dasar tersebut memperkaya 

kosakatanya melalui pengulangan”. Mereka sering mengulangi kosakata yang 

baru dan unik sekalipun belum memahami artinya. Dalam mengembangkan 

kosakata tersebut, anak menggunakan Fast Wrapping (menyerap cepat) 

maksudnya suatu proses dimana anak menyerap arti kata baru setelah 

mendengarnya sekali atau dua kali dalam dialog. Pada masa inilah anak mulai 

mengombinasikan suku kata menjadi kata dan menjadi kalimat.
3

 

 
Selain itu, menurut Hasan dan Halim anak usia dasar rata-rata dapat 

menggunakan 900-1000 kosakata yang berbeda. Mereka menggunakan lima 

sampai tujuh kata dalam satu kalimat yang dapat berbentuk kalimat Pernyataan 

Negatif, Tanya, dan Perintah. Anak usia tersebut sudah mulai menggunakan 

kalimat yang beralasan seperti “saya menangis karena sakit.” 

 
Namun pada kenyataannya, dalam perkembangan berbahasa, dapat diperhatikan 

bahwa seorang anak dari hari ke hari akan mengalami perkembangan bahasa. 

Namun tentunya setiap anak berbeda pencapaiannya, ada yang cepat berbicara ada 

yang masih sulit untuk memahami bahasa. Ibu dapat memberikan stimulus yang 

disesuaikan kepada masing-masing anak. Sejalan dengan perkembangan 

kemampuan serta kematangan jasmani yang bertalian dengan 

 

 
2 Ibid., 108

  
3 Rita Kurnia, Perkembangan Bahasa Anak, (Surabaya: Cipta Pusaka, 2009), 77.

 



 

 

 
 
 

 

proses berbahasa, berkomunikasi tersebut makin meningkat dan meluas, misalnya 

dengan orang di sekitar lingkungannya dan berkembang dengan orang lain yang baru 

dikenal dan bersahabat dengannya. Maka perkembangan tubuh manusia sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa anak.
4
 

 
Dalam perkembangan bahasa anak usia dasar menekankan “bagaimana agar 

anak mampu menggunakan dan mengekspresikan bahasa dengan kata-kata 

seperti ucapan yang difahami oleh orang lain. Sehingga fungsi bahasa bisa 

tercapai sebagai alat komunikasi. Berdasarkan dimensi perkembangan bahasa 

anak usia dasar memiliki karakteristik antara lain: 1) Dapat berbicara dengan 

menggunakan kalimat sederhana. 2) Mampu melaksanakan tiga perintah lisan 

secara berurutan dengan benar. 3) senang mendengarkan dan menceritakan cerita 

sederhana dengan urut dan mudah difahami. 
5

 

 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengertian bahasa dan berbicara. 

Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk 

lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah pantomime atau 

seni. Sedangkan bicara adalah bahasa lisan yang merupakan bentuk paling 

efektif untuk berkomunikasi, dan yang paling penting serta yang paling banyak 

digunakan.
6
 Perkembangan bahasa terus mengalami peningkatan dengan 

 
 
 

 
4 Mulyono Juhri, Perkembangan Anak Didik, (Semarang: Global Karya. 2011), 88.

  

5 Ibid., 85.  

6 Suyadi, Psikologi Belajar Pendidikan Anak Usia Dini.(Yogyakarta: PT. Pustaka Intan 
Madani, 2011), 65.

 



 

 

 
 
 

 

meningkatnya perkembangan anak, maka seorang guru baiknya selalu 

memperhatikan perkembangan tersebut, sebab masa ini sangat menentukan 

proses belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi contoh yang baik, 

memberikan motivasi pada anak untuk lebih mengembangkan bahasa 

mereka.
7
 Seorang guru dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak 

dengan bercakap-cakap dengan mereka. 

 

Dalam perkembangan kemampuan berbahasa anak, Mulyono Juhri, 

mengatakan banyak hal yang perlu difahami oleh guru dan orang tua, karena 

bahasa berperan sangat penting bagi kehidupan. Oleh karena itu pentingnya 

bahasa anak harus dibina dan distimulus dengan sebaik-baiknya. Di sekolah 

guru hendaknya memahami bahwa perkembangan bahasa tidak terpisahkan 

dengan perkembangan berfikirnya anak. Dengan menggunakan kemampuan 

berfikirnya mereka mengenal segala aspek kehidupan sekitarnya. Untuk dapat 

membangun pikirannya dengan cara mengungkapkan dengan berbahasa. Proses 

tersebut berlangsung secara perlahan dari ucapan yang sederhana sampai ucapan 

yang kompleks. Dalam pengembangan kemampuan berbahasa, guru harus 

menstimulusnya dengan menggunakan metode-metode yang tepat yang sesuai 

dengan perkembangan anak dan kondisi anak tersebut.
8

 

 
 
 
 
 

 
7 Ibid,. 93.

  

8 Ibid,. 95. 



 

 

 
 
 

 

Maka program pendidikan harus mampu memberikan bekal kepada anak 

didik khusunya Sekolah Dasar untuk memiliki daya saing yang tinggi dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak sehingga anak bisa memahami 

bahasa yang baku atau bahasa resmi untuk berkomunikasi dengan orang-orang di 

sekolah dan di sekitarnya. 
9

 

 
Berdasarkan studi pendahuluan di SD Ma’arif Ponorogo ditemukan beberapa 

anak yang masih kurang mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Bahasa yang digunakan oleh anak masih campur antara bahasa jawa dan 

Indonesia ketika mereka berkomunikasi dengan guru di sekolah. Di samping itu, 

ada sebagian anak juga yang menggunakan bahasa yang kurang sopan kepada 

teman dan guru.
10

 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN 

BERBAHASA INDONESIA PADA ANAK DI SD MA’ARIF 

PONOROGO.” 

 
B.  Fokus Peneltian 

 

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan terhindar dari interpretasi yang 

bias, serta keterbatasan teori, maka dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang 

upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak usia dasar. 

 
 
 
 
 
 
 

9 Jasni Herlina, Pengaruh Media bercerita Terhadap Perkembangan Berbahasa Anak, 
(Skripsi PGTK UPI Bandung, 2011), Bab 2, 25.

 

10 Observasi di SD Ma’arif Ponorogo pada tanggal 1 November 2017.
 



 

 

 
 
 
 

C. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana metode meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia pada 

anak di SD Ma’arif Ponorogo? 

 
2. Apa faktor penghambat dan penunjang upaya peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo? 

 
D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai sebagai berikut: 

 

1. Untuk mendeskripsikan metode meningkatkan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. 

 
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan penunjang upaya peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 
 

 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah: 

 

1. Manfaat teoretis 

 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain 

yang akan meneliti upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak. 



 

 

 
 
 

 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan kurikulum dalam bidang upaya peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak usia dasar. 

 
2. Manfaat praktis 

 

a. Untuk peneliti, sebagai pengalaman agar suatu saat ketika menjadi seorang 

pendidik dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak. 

 
b. Lembaga sekolah, untuk menentukan suatu kebijakan dan menerapkan 

program yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak. 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 
 

 

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, adapun 

untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti 

menyesuaikan sistematika pembahasan sebagai berikut: BAB I : 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas tentang arah dan pokok masalah dalam skripsi ini. 



 

 

 
 
 

 

BAB II : TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI Dalam 

bab ini dibahas tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

 
teori tentang upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak. 

Kajian teori berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian 

dan upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia, faktor penghambat 

dan penunjang upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada 

anak. 

 
BAB III : METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. Dengan adanya metode, diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai arah dan pokok masalah kemudian pemberian solusi dengan metode 

yang digunakan. 

 
BAB IV : DESKRIPSI DATA 

 

Dalam bab ini dibahas tentang penyajian data yang meliputi deskripsi 

data umum yang berkaitan dengan gambaran umum SD Ma’arif Ponorogo 

yang berisi tentang profil, sejarah singkat berdirinya, visi-misi dan tujuan, 

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana, dan struktur kurikulum SD 

Ma’arif Ponorogo serta deskripsi data khusus yang berkaitan dengan metode 

peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak dan faktor 



 

 

 
 
 

 

penghambat dan penunjang dalam upaya peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. BAB V : 

ANALISIS DATA 

 

Dalam bab ini dibahas tentang analisis bagaimana metode dalam 

peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak dan faktor 

penghambat dan penunjang peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. 

 
BAB VI : PENUTUP 

 

Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan 

saran-saran.



 

 

 
 

BAB II 

 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 
 
 
 
 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 

Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga menelaah 

hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi persamaan. Adapun penelitian 

tedahulu yang membahas upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak yaitu diantaranya: 

 

Pertama, penelitian Ni’matul Hidayat dengan judul “Korelasi 

Kemampuan Bahasa Jawa Dengan Nilai Karakter Jawa Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016”. Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitaf untuk melihat hubungan timbal balik atau 

sebab pada siswa kelas V yang menggunakan bahasa Jawa terhadap nilai 

karakter siswa. 

 

Penelitian yang dilakukan Ni’matul Hidayat hampir sama yang 

dilakukan peneliti, yang sama-sama mengkaji mengenai kemampuan berbahasa. 

Akan tetapi, terdapat perbedaan pada penelitian ini. Penelitian Ni’matul Hidayat 

korelasi kemampuan bahasa Jawa dengan karakter siswa, sedangkan peneliti 

membahas tentang upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada 

anak di SD Ma’arif Ponorogo.
11

 

 

 
11 Ni’matul Hidayat, Korelasi Kemampuan Bahasa Jawa Dengan Nilai Karakter Jawa Siswa 

Kelas V MI Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016.
 



 

 

 
 
 

 

Kedua, penelitian Sigid Wahono dengan judul “Upaya Guru Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas II MI Ma’arif Setono 

Ponorogo Pada Tahun Pelajaran 206/2017”. Dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa ada salah satu siswa di kelas II masih kesulitan untuk berbicara. 

Misalnya, saat ia berpidato di depan kelas padahal anak sudah membawa teks 

pidato. Anak mengalami gangguan berbicara seperti; artikulasi kurang jelas, 

berbicara masih pelo sehingga kurang bisa difahami. 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Sigid Wahono hampir sama dengan yang 

dilakukan peneliti. Yakni, mengkaji tentang upaya pengembangan berbicara yang 

mencakup tentang gangguan yang dialami salah satu siswa saat berbicara. Akan 

tetapi terdapat perbedaan. Yakni, pada penelitian Sigid Wahono membahas 

upaya guru dalam meningkatkan berbicara anak kelas II. Sedangkan peneliti 

membahas tentang upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada 

anak di SD Ma’arif Ponorogo.
12

 

 
Ketiga, penelitian Muqoddimatul Azizah dengan judul “Peran Guru 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Kegiatan 

Muhadlarah di MI Ma’arif Setono Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Dari 

hasil penelitian bahwa kegiatan Muhadlarah dapat membantu meningkatkan 

kemampuan anak di MI Ma’arif Setono Ponorogo. Untuk menambah bendahara 

kosakata pada anak dan melatih anak berbicara di depan teman-temannya. 

 

 
12Sigid Wahono, Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas II MI  

Ma’arif Setono Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 



 

 

 
 
 

 

Penelitian yang dilakukan Muqoddimatul Azizah hampir sama yang 

dilakukan peneliti, yakni mengkaji tentang upaya peningkatan kemampuan 

anak dalam berbahasa. Akan tetapi terdapat perbedaaan, penelitian 

Muqoddimatul Azizah mengkaji pengembangan berbahasa melalui kegiatan 

muhadlarah. Sedangkan peneliti mengkaji tentang upaya pengembangan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo.
13

 

B. Kajian Teori 

 

1.   Kemampuan Berbahasa 

 

Siswa sekolah dasar merupakan individu-individu yang sedang tumbuh 

dan berkembang dalam rangka pencapaian kepribadian dewasa. Pertumbuhan 

individu terlihat bertambahnya pada aspek fisik yang bersifat kualitatif. Dalam 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran, keduanya dilayani secara seimbang, 

selaras dan serasi agar terbentuknya kepribadian yang integral. Adapun kegiatan 

ini dilaksanakan tidak lain untuk menghasilkan siswa dengan berbagai 

kemampuan yang dapat diandalkan nanti ketika mereka turun pada konsep yang 

nyata berkarya dalam kehidupan masyarakat. 

 
Kemampuan berbahasa adalah tuntunan realitas kehidupan sehari-hari 

manusia. Kemampuan berbahasa merupakan faktor yang sangat mendasar bagi 

pengembangan sumber daya manusia. Kemampuan berbahasa bagi siswa juga 

merupakan kemampuan dasar dalam belajar karena hampir semua 

 
 

13 Muqoddimatul Azizah, Peran Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa
  

Melalui Kegiatan Muhadlarah di MI Ma’arif Setono Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.
 



 

 

 
 
 

 

kemampuan untuk memperoleh informasi dalam belajar tergantung pada 

kemampuan tersebut. Melalui berbahasa siswa dapat menggali informasi, 

mempelajari pengetahuan, memperkaya pengalaman dan mempelajari segala 

sesuatu.
14

 

 
Sedangkan menurut Robbins kemampuan bisa merupakan kesanggupan 

bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktek.
15

 Ada pula 

pendapat lain menurut Akhmad Sudrajat menghubungkan kemampuan dengan 

kata kecakapan. Setiap individu memiliki kecakapan yang berbeda-beda dalam 

melakukan suatu tindakan. Kemampuan ini memengaruhi potensi yang ada pada 

dalam diri individu tersebut.
16

 

Aspek perkembangan bahasa Hart & Riskey mengatakan umur 3-4 

tahun, anak memproduksi rata-rata dari 388 ucapan yang dapat dimengerti 

dalam setiap jam. Cakupan lebih luas adalah rentangan 42 sampai 672. 3 tahun 

lebih tua anak dapat menggunakan kira-kira 134 kata-kata pada jam yang 

berbeda. Membaca dan menulis merupakan aspek bagian belajar bahasa. Untuk 

bisa membaca dan menulis, anak perlu mengerti beberapa kata dan beranjak 

memahami kalimat. Dengan membaca anak juga semakin banyak memenuhi 

kosakata. Anak juga dapat belajar bahasa melalui membaca buku cerita dengan 

nyaring. Hal ini, dilakukan untuk mengajarkan anak tentang 

 

 
14 Wahyuni Sri, Dkk. Bahasa Indonesia I, (Surabaya: Lapis PGMI), 14.

  

15 Robbins dan Judge, Perilaku Organisasi, Buku 1 dan 2. (Jakarta: Salemba Empat, Jakarta 
Indeks). 114.

 

16 Ibid,. 117.
 



 

 

 
 
 

 

bunyi bahasa. Perkembangan bahasa sebagai kemampuan dasar yang harus 

dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik untuk 

berkomunikasi yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan pragmatik 

bahasa. Anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, maupun 

perasaannya pada orang lain.
17

 

 
Menurut pandangan Piaget dan Vygotsky seperti dikutip Martini 

Jamaris, menyatakan bahwa “perkembangan bahasa berhubungan dengan 

perkembangan kognitif”. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan bahasa anak usia 

dasar. Berdasarkan fase perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, 

anak tersebut berada dalam praoperasional. Fungsi simbolis untuk berkembang 

pesat. Fungsi simbolis berkaitan dengan kemampuan anak untuk 

membayangkan tentang sesuatu benda atau objek lainnya secara mental, tanpa 

kehadiran benda atau objek secara konkret. Oleh sebab itu, perkembangan 

bahasa anak usia dasar pada fase ini diwarnai oleh fungsi simbolis.
18

 

 
Bahasa sebagai salah satu aspek perkembangan yang harus 

dikembangkan pada usia 3-4 tahun karena merupakan komunikasi agar anak 

dapat menjadi bagian dari kelompok sosialnya. Bahasa dapat berbentuk lisan, 

gambar, tulisan, isyarat. Kemampuan berbahasa meliputi kemampuan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bahasa, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia edisi ke-3 adalah “system lambung bunyi arbiter yang 

 
 

17 Ibid,. 153.
  

18 Martini Jamaris, Perkembangan Anak Usia Dini, (Surabaya: Cipta Karya Utama, 2011), 43.
 



 

 

 
 
 

 

digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasi diri”. Perkembangan kemampuan berbahasa anak 

nantinya juga akan mempermudah kita dalam mengenali emosi anak itu 

sendiri. Jika kita sudah mengenali emosi anak tersebut maka kita dapat 

dengan mudah menanggapi emosi tersebut. Badudu menyatakan bahwa 

bahasa adalah ‘alat penghubung atau alat komunikasi antara anggota 

masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, 

perasaan, dan keinginannya.
19

 Sedangkan Bromley mendefinisikan bahasa 

sebagai “sistem symbol yang teratur untuk mentransfer sebagai ide maupun 

informasi yang terdiri dari symbol-simbol visual maupun verbal.
20

 

 
Bahasa merupakan sesuatu yang menakjubkan. Bahasa adalah salah 

satu presentasi yang sangat tinggi yang dicapai manusia. Meskipun beberapa 

hewan memiliki sistem komunikasi, namun hanya manusia yang 

mengembangkan dalam bentuk verbal/lisan, atau ucapan lisan. Ada beragam 

pendapat para ahli mengenai pengertian bahasa. Perbedaan pandangan 

pendapat ini tergantung pada latar belakang keilmuan para ahli tersebut. 

Berikut dikemukakan beberapa definisi bahasa antara lain: 

 
a. John W. Santrock bahasa adalah suatu bentuk komunikasi baik berupa 

ujaran, tulisan, tanda-tanda yang didasarkan pada suatu sistem simbol. 

 
 
 
 

19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 (Jakarta:, 2005), 88.
  

20 Dhieni, Nurbiana dkk, Metode Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009),
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b. Robert Lado bahasa adalah sistem komunikasi yang terikat dengan 

perasaan atau aktifitas manusia sesuai ruang lingkupnya. 

 
c. Chaedar Al Wasilah bahasa adalah suatu sistem komunikasi “manasuka” 

yang menggunakan simbol-simbol vokal yang memungkinkan semua 

orang dalam lingkup budaya tertentu dengan berinteraksi.
21

 

 
Dari ketiga pengertian bahasa menurut para ahli, bahasa tersebut mempunyai 

5 ciri-ciri bahasa, yaitu: 1) Awalnya berupa simbol verbal. 2) berupa sistem 

(sistem bunyi, semantik, dan tata bahasa). 3) Sebagai alat komunikasi. 4) Ada 

kesepakatan diam. 5) Manusiawi. 
22

 

 
Para pendidik sangatlah penting mengetahui bagaimana cara belajar 

berbahasa anak, hal ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa pada anak. 

Banyak para ahli berpendapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

berbahasa individu. Para ahli teori nativis menyatakan bahwa manusia secara 

natural memiliki kemampuan untuk memahami bahasa dan komunikasi. 

Chomsky berpendapat bahwa “belajar bahasa tidak dipengaruhi oleh 

intelegensi ataupun pengalaman individu, individu mempunyai alat 

penguasaan bahasa.
23
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2. Kemampuan Berbahasa Indonesia Pada Anak 

 

Pengajaran bahasa pada umunya ditujukan kepada keterampilan 

berbicara atau keterampilan menggunakan bahasa lisan. Kemampuan 

berkomunikasi langsung dalam bentuk percakapan atau berdialog sangat 

diharapkan agar dimiliki siswa. 

 

Latihan lagu kalimat dan pengucapan kata diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan berbahasa lisan. Latihan-latihan cakapan 

(diskusi, dialog) serta latihan-latihan membuat laporan lisan, dapat juga 

menambah ketrampilan berbicara. 

 

Persoalan yang tidak kurang pentingnya agar siswa terampil 

berbicara, adalah latihan-latihan keberanian berbicara. Selain bergantung 

pada sikap guru, tugas-tugas mengadakan komunikasi dengan orang lain 

(selain guru kelas) dapat juga menimbulkan keberanian berbicara. Bagi 

siswa-siswa kelas I dan kelas II, persoalan keberanian (berbicara) perlu 

mendapat latihan-latihan seperlunya. 

 
Tugas atau suruhan guru kepada siswa-siswa untuk menyampaikan atau 

mengadakan hubungan dengan guru lain, (kepala sekolah, guru-guru kelas, 

dan/atau siswa kelas yang lain lebih tinggi) kadang-kadang dapat dirasakan 



 

 

 
 
 

 

sebagai hadiah bagi siswa-siswa yang berani berbicara. Hal ini dapat juga 

menambah keberanian berbicara.
24

 

 
Tarigan mengemukakan bahwa keterampilan berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, mengatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan.
25

 Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, 

dan penempatan persendian, jika komunikasi berlangsung secara tatap muka 

ditambah lagi dengan gerak tangan dan air muka (mimik) pembicara.
26

 

 
Sejalan dengan pendapat di atas, Djago Tarigan menyatakan bahwa 

berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. 

Kaitan antara pesan dan bahasa lisan sebagai medis penyampaian sangat 

berat. Pesan yang diterima oleh pendengar tidaklah dalam wujud asli, tetapi 

bentuk bunyi bahasa itu menjadi bentuk semula. 

 

Arsjad dan Mukti U.S mengemukakan pula bahwa kemampuan 

berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk 

mengekpresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran gagasan, dan 

 

perasaan.
27
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara 

itu lebih daripada sekedar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata saja, 

melainkan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang 

disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar 

atau penyimak. 

 
3. Perkembangan Bahasa Pada Anak Sekolah Dasar 

a. Perkembangan bahasa anak Usia Sekolah Dasar 

 

Selama masa sekolah dasar (kelas 1-3) bahasa anak terus 

berkembang di kelima aspek pengetahuan bahasa: fonetik, semantik, 

sintaksis, morfemik, dan pragmatik. Cerita Young Liu menggambarkan 

perkembangan kemampuan berbahasa anak di sekolah dasar kelas 1. 

Pengetahuan fonetik terbukti dalam penggunaan ejaan yang tidak lazim 

dan yang lazim. Akhiran kata infleksional menunjukkan pengetahuan 

morfemik. Pengetahuan semantik ditunjukkan oleh penggunaan 

kosakatanya. Pengetahuan sintaksis dan pragmatik dibuktikan dalam 

susunan kalimat dan susunan teks ceritanya.
28

 

 
Anak memasuki sekolah dasar dengan kemampuan bahasa yang 

berkembang melalui pengalamannya di rumah dan masa pra sekolah 

serta taman kanak-kanak. Masa sekolah dasar menunjukkan perubahan 

lingkungan bahasa pada anak ada tiga hal utama (a) anak menghabiskan 

 

 
28 Berverly Otto, Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Dini, (Jakarta: Prenadamedia Group 

2015), 343.
 



 

 

 
 
 

 

lebih banyak waktu di luar rumah dengan orang-orang yang bukan 

keluarga sendiri. (b) situasi dan kondisi sekolah semakin melibatkan 

penggunaan intruksi formal dan bahasa Inggris akademik, dan (c) anak-

anak mulai membaca secara mandiri sehingga mendapatkan pengalaman 

mengenai genre-genre baru dan susunan bahasa tulis.
29

 

 
b. Perkembangan Pengetahuan Fonetik 

1). Pengetahuan Bahasa Lisan 

 
Pada anak usia keenam dan ketujuh tahun, anak-anak terus 

meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan bunyi-bunyi 

spesifik dalam bahasa secara lengkap. Pada usia 8 tahun, sebagian 

besar anak telah melengkapi produksi fonetiknya. Anak usia 6 

tahun secara khusus mampu mengartikulasikan. Sedangkan anak 

mendapatkan beberapa artikulasi tersebut terlebih dahulu, penting 

bagi guru untuk bertahan merujuk pada anak dengan mencapai yang 

lebih lambat untuk pengulangan bicara sampai mereka mencapai 

target mereka untuk bunyi masing-masing. Misalnya, jika anak 

taman kanak-kanak mendapatkan kesulitan dengan bunyi (Thin) 

dan (Treasure), pengulangan pengucapan ujaran ini tidak tepat 

sampai anak-anak berusia sekitar 7 tahun.
30

 

2). Pengetahuan Bahasa Tulis  
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Pengetahuan yang menyelidiki kesadaran anak-anak pada 

pola dan rima telah mendokumentasikan penggunaan kesadaran 

pada anak ketika membaca. Kesadaran ini digunakan ketika 

membandingkan kata-kata yang sudah diketahui kata-kata baru, 

mengetahui cara pembacaannya, dan pengejaan kata-kata baru 

dengan membuat analogi antara kata-kata yang familiar dengan kata 

yang baru. 

 
Morris, Bloodgood, Lomax, dan Perney mengidentifikasi 

rangkaian perkembangan bagan dalam membaca yang meliputi 

beberapa tingkat pengetahuan fonetik dan kesadaran metalinguistik. 

Di dalam penelitian mereka mengenai anak usia taman kanak-kanak 

dan anak-anak sekolah dasar ada dua periode, mereka menemukan 

bahwa konsep-konsep atau kemampuan yang berhubungan dengan 

membaca muncul melalui aturan berikut: 1) pengetahuan alphabet, 

 
2) awal kesadaran konsunan; 3) konsep kata pada teks, 4) pengejaan 

denga konsonan di awal dan di akhir kata, 5) pembagian fonem, 6) 

pengenalan kata, 7) kemampuan membaca tekstual. 
31

 

c. Perkembangan Pengetahuan Semantik 

 

Selama masa sekolah dasar dan berlanjut pada tingkat atasnya, 

perkembangan konsep-konsep dan kosakata anak meningkat secara 
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signifikan dan menjadi dasar yang penting untuk pemahaman membaca 

mereka. Dalam bagian ini, perkembangan anak dalam kosakata akan 

dipaparkan, bersama dengan bagaimana cara mereka memahami bahasa 

figurative dan humor yang memberikan bukti perkembangan 

pengetahuan semantiknya. 

 
1). Kosakata 

 

Meskipun diperkirakan bahwa rata-rata anak memiliki 

kosakata sekitar 9.000 kata pada akhir masa sekolah dasar, namun 

ada juga perbedaan yang sangat signifikan diantara anak dalam 

tingkat yang sama. Biemiller menjelaskan bahwa kosakata anak-

anak kelas dua berkisar anatara 3.000 sampai 7.100 kata. 

Perbedaan-perbedaan dalam jumlah penguasaan kosakata akan 

memengaruhi pembelajaran murid-murid dan juga pembelajaran di 

dalam kurikulum sekolah. Ada juga bukti bahwa anak-anak yang 

memiliki kosakata yang banyak ketika masuk sekolah dasar kelas 

satu, akan terus mengalami perkembangan kosakata yang lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan anak-anak yang ketika masuk 

sekolah memiliki kosakata yang terbatas. 

 
Selama di sekolah dasar penguraian dan perbedaan konsep 

terjadi, bersama dengan perolehan nama-nama yang mengiringi 

konsep tersebut. Perkembangan semantic perlu terus terjadi secara 

informal begitu anak berinteraksi dalam percakapan dengan keluarga 



 

 

 
 
 

 

dan teman-temannya serta melalui interaksinya dengan barang 

media, bagaimana juga pengalaman-pengalaman baru seperti 

perjalanan dan liburan bersama keluarga. 

 

Konsep-konsep anak dalam banyak hal tidak lengkap atau 

terperinci sebagaimana konsep orang dewasa. Perbedaan ini 

ditunjukkan dalam kelas di mana konsep dan nama-nama menjadi 

topik percakapan, sebagaimana didiskusikan di dalam buku cerita 

atau buku nonfiksi. Selama masa sekolah dasar, anak 

mengembangkan konsep yang lebih dalam dan lengkap serta lebih 

memahami sinonim dan antonim.
32

 

2). Bahasa Kiasan 

 

Bahasa kiasan merupakan aspek khusus dalam 

pengembangan semantik yang mulai menjadi jelas pada tahun-

tahun sekolah dasar. Penggunaan dan pemahaman bahasa kiasan 

oleh anak terus meningkat dalam periode ini. 

 

Memahami dalan menggunakan bahasa kiasan 

membutuhkan pemahaman khusus pada pengetahuan semantik, 

karena arti sebuah bahasa kata yang digunakan untuk membuat 

perbandingan antara dua objek atau situasi kondisi. Simile 

(misalnya, “dia menari seperti orang peri”) menjadi lebih jelas 
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perbandingannya dibandingkan dengan metafora, yang membuat 

perbandingan secara imolisit. 

 

Di tahun awal, cara berpikir anak lebih kongkret dan fokus 

pada konteksnya daripada ciri-ciri yang lebih abstrak yang 

membentuk dasar bahasa kiasan yang ditemukan dalam Simile dan 

metafora. Anak-anak sekolah dasar mulai menyadari bahwa kata-

kata kiasan tidak selalu berarti diterjemahkan secara literatur. 

 
Seperti dalam usia awal, pengetahuan semantik termasuk 

penggunaan metafora, dicerminkan dalam cerita-cerita tertulis anak 

didasarkan pada pengetahuan konseptual dan schemata mereka. 

Kosakata Khusus 

 

Pengetahuan mengenai kosakata khusus ini mungkin akan 

berkembang di dalam kelas hanya karena kosakata khusus. Maka, 

sangat penting untuk menyadari bahwa hobi dan kesukaan anak di 

sekolah dasar di luar kelas bisa memiliki efek pada perkembangan 

bahasa anak dan kosakatanya. Guru bisa menyadari kesempatan 

bagi anak untuk berbicara tentang atau menulis tentang kegiatan-

kegiatan rumah dan komunitasnya pada waktu kegiatan berbasis 

bahasa dan kemampuan membaca serta menulis di dalam kelas.
33

 

d. Perkembangan Morfemik  
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Merujuk pada satuan makna yang terlibat dalam pembentukan 

kata. Morfemik adalah satuan minimal makna, morfemik adalah sebuah 

kata atau bagian dari sebuah kata yang tidak dapat dipecah menjadi 

bagian yang lebih kecil yang mempunyai makna. Setiap kata dalam 

bahasa Inggris terjadi pada atas satu morfemik atau lebih. Sementara 

yang lain disusun lebih dari satu dari satu morfemik yang memiliki dua 

morfem, jadi, tidak semua morfem merupakan kata utuh. 

 
Jika aturan yang mengatur fonologi mendeskripsikan urutan 

bunyi yang dapat terjadi dalam sebuah bahasa, aturan morfemik 

mendeskripsikan cara aturan-aturan yang mempunyai makna yang dapat 

dikombinasikan menjadi kata-kata. Morfemik mempunyai banyak tugas 

dalam tata bahasa.
34

 

e. Perkembangan Sintaksis 

 

Melibatkan cara mengombinasikan kata-kata untuk menyusun 

frase dan kalimat yang dapat diterima. Jika seseorang berkata kepada 

anda, “bob slugged tom” (Bob menghantam Tom) anda mengetahui 

siapa yang melakukan hantaman dan siapa yang dihantam dalam 

masing-masing kalimat karena anda mempunyai sintaksis terhdap 

struktur kalimat tersebut.
35
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Jika anda memahami bahasa lain, sintaksis bahasa Inggris akan 

tidak membawa anda terlalu jauh. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris 

kata sifat biasanya mendahului kata benda, sementara dalam bahasa 

spanyol kata sifat biasanya mengikuti kata benda. Akan tetapi, meski 

perbedaan dalam struktur sintaksis kedua bahasa tersebut, bahasa-bahasa 

di dunia mempunyai banyak kesamaan. 

 
f. Perkembangan Pragmatik 

 

Seperangkat aturan bahasa terakhir melibatkan pragmatik. 

Penggunaan bahasa yang cepat dalam konteks yang berbeda. Pragmatik 

mencakup banyak wilayah. Ketika anda berbicara bergiliran dalam 

sebuah diskusi atau menggunakan pertanyaan untuk menyampaikan 

perintah. 

 
Aturan-aturan pragmatik dapat menjadi sangat kompleks dan aturan 

tersebut berbeda dari satu budaya dengan budaya lainnya. Jika anda 

mempelajari bahasa Jepang, anda akan berhadapan dengan banyak aturan 

pragmatik mengenai percakapan dengan individu dari beragam hubungan 

dengan anda. Beberapa aturan pragmatik ini menyangkut cara mengucap 

“terima kasih”. Bahkan, pragmatik mengucapkan “terima kasih” benar-

benar kompleks dalam budaya kita sendiri. Anak prasekolah 



 

 

 
 
 

 

menggunakan ungkapan terima kasih tergantung pada jenis kelamin, 

status sosial, ekonomi, dan umur dari individu yang mereka tuju.
36

 

g. Pengaruh Biologis dan Lingkungan 

 

Ahli bahasa terkenal menyatakan, Noam Chomsky menyatakan 

manusia mempunyai susunan saraf otak untuk belajar bahasa pada 

waktu tetentu dan dalam cara tertentu. Beberapa ahli bahasa melihat 

adanya kemiripan yang luar biasa dalam cara anak-anak menyerap 

bahasa seluruh dunia, meskipun ada variasi yang sangat luas dalam 

input bahasa yang mereka terima, sebagai bukti kuat bahwa bahasa 

mempunyai dasar biologis.
37

 

 
Anak-anak juga bervariasi dalam akuisisi bahasa mereka dengan 

cara yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor lingkungan saja. Sebagai 

contoh, pelopor peneliti bahasa, Roger Brown mencari bukti bahwa 

orang tua mendorong anak-anak mereka unuk berbicara dengan tata 

bahasa yang benar. Ia menemukan bahwa para orang tua kadang 

tesenyum dengan memuji anak-anak mereka mengucapkan kalimat-

kalimat yang gramatikal, tetapi mereka menguatkan kalimat-kalimat 

yang tidak gramatikal. Dari pengamatan ini, Brown menyimpulkan 

bahwa proses yang terjadi di dalam seorang anak lebih penting daripada 

penguatan faktor lingkungan. 
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4. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kemampuan 

berbahasa pada anak 

 

Asjad dan Mukti dikutip Isah Cahyani dan Hodijah,
38

 mengemukakan 

bahwa untuk berbahasa dengan baik seorang pembicara harus menguasai 
 

masalah yang sedang dibicarakan dan harus berbahasa dengan jelas dan baik. 

Beberapa faktor yang diperhatikan oleh pembicara untuk keefektifan 

berbahasa adalah faktor kebahasaan dan non kebahasaan.
39

 

Faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara, meliputi: 

ketetapan ucapan penempatan tekanan, nada sendi, dan durasi yang sesuai, 

pilihan kata, dan ketetapan sasaran kebahasaan. Faktor-faktor non 

kebahasaan meliputi: sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan 

harus diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang 

lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, 

relevansi atau penalaran.
40

 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa anak perlu diketahui 

mengingat bahwa perkembangan bahasa pada anak merupakan salah satu 

aspek dari beberapa tahapan perkembangan bahasa anak yang seharusnya 

menjadi perhatian orang tua di rumah dan guru di sekolah. Perkembangan 
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bahasa anak yang dimaksud yakni meningkatnya kemampuan penguasaan 

alat komunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan maupun tertulis. 
41

 

 
Dalam perkembangan bahasa anak, menurut para ahli terdapat 

sejumlah faktor yang dapat mempengaruhinya. Mengacu pada Vigotsky, 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yakni: 

 

Pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau 

berbicara dengan orang lain. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan 

bahasa secara eksternal dan menjadi dasar bagi berkomunikasi kepada diri 

sendiri. 

 

Kedua, transisi dan kemampuan secara eksternal kepada kemampuan 

berkomunikasi secara internal membutuhkan waktu yang sangat panjang. 

Transisi ini menjadi fase pra operasional, yakni pada usia 2-7 tahun. Selama 

masa ini, berbicara pada diri sendiri merupakan bagian dari kehidupan anak. 

Ia akan berbicara berbagai topik dan tentang berbagai hal, melompat dari 

satu topik ke topik lainnya. 

 

Ketiga, ada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa 

berbicara. Apabila ini terjadi, maka anak telah mampu menginternalisasi 

percakapan egosentris (berdasarkan sudut pandang sendiri) ke dalam 

percakapan di dalam diri sendiri.
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Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Petty dan 

Jensen, ada empat faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak 

antara lain: 

 
a. Berbedanya cara bagaimana si anak mempelajari bahasa tersebut 

 

b. Berbedanya jenis bahasa yang dipelajari si anak 

 

c. Berbedanya karakter kepribadian anak 

 

d. Berbedanya lingkungan tempat proses pembelajaran bahasa itu 

terjadi
43

 

 
Pendapat lain dikemukakan oleh Sunarto dan Agung Hartanto yang 

menguraikan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi perkembangan 

bahasa anak diuraikan sebagai berikut:
44

 

 
Pertama, umur anak. Yaitu faktor fisik akan ikut mempengaruhi 

sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot 

untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. 

 

Kedua, kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan 

berkembang memberi andil yang cukup besar dan perkembangan bahasa 

anak. Perkembangan bahasa anak di kota dan di pedesaan akan berbeda. 

 

Ketiga, status ekonomi sosial. Yaitu keluarga yang memiliki status 

sosial yang baik, akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi 

perkembangan bahasa anak-anak dan anggota keluarganya. 

 

 
43 Rini Hilyani, dkk, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), 11.
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Keempat, kecerdasan anak. Yaitu kemampuan untuk meniru 

lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda, 

memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan motorik 

seseorang berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat 

berfikir. 

 
Kelima, kondisi fisik. Dimaksudkan kondisi kesehatan anak, 

seorang yang cacat terganggu kemampuannya berkomunikasi seperti bisu, 

tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu 

perkembangan dalam berbahasa anak. 

 
Dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian anak, terdapat 

perbedaan individual yang dapat mendukung dan menghambat perkembangan 

bahasa pada anak. Melihat adanya perbedaan pada setiap anak maka yang 

harus diperhatikan dalam mengembangkan bahasa anak adalah 

mengakomodasikan perbedaan-perbedaan pada penguasaan atau penggunaan 

bahasa setiap anak mengembangkan ke arah yang lebih baik.
45

 

 
a. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan kemampuan Bahasa Anak di 

Sekolah Dasar. 

 
1) Kurikulum dan Standartnya 

 

Kurikulum yang diimplementasikan di kelas 1-3 di sekolah 

dasar lebih formal dan lebih mapan dibandingkan dengan kurikulum 
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di taman kanak-kanak dan kelas pendidikan prasekolah. Hal lain yang 

sangat memengaruhi kurikulum dan ditemukan dalam kelas dasar yaitu 

pemetaan kurikulum berstandart nasional yang sudah teruji. Meskipun 

standart tersebut ada untuk semua kurikulum sekolah dasar, tetapi 

standart ilmu bahasa paling relevan dalam bab ini. sebagian besar 

sekolah di setiap wilayah mengadopsi kurikulum yang sudah disusun 

secara komersil dengan standart yang sudah teruji. Guru 

 
diharapkan memiliki kurikulum formal ini dengan 

mengimplementasikan pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan 

standartnya. Meskipun para guru di kelas tidak mampu mengontrol 

bagaimana implementasi tersebut terjadi melalui cara-cara anak 

terlibat dalam kegiatan dan pengalaman kurikuler. Bagaimana 

kurikulum diimplementasikan memiliki pengaruh yang sangat kuat 

terhadap adanya percakapan bahasa dalam kelas dan bagaimana anak 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran.
46

 

2) Implementasi Kurikulum 

 

Kurikulum terkadang diimplementasikan dalam dua cara: (1) 

berkonsentrasi pada tugas atau (2) berkonsentrasi pada belajar. 

Dalam implementasi yang berkonsentrasi pada tugas, fokusnya yaitu 
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mengikuti urutan-urutan dan cakupan tugas-tugas pembelajaran yang 

disediakan dalam bahan-bahan kurikuler. Aktivitas belajar mengikuti 

dengan ketat urutan dan durasi yang telah ditentukan. Sebaliknya, dalam 

implementasi yang berkonsentrasi pada pelajar, fokusnya yakni pada 

kebutuhan-kebutuhan individual anak, gaya belajar, dan respon intruksi 

dari guru.
47

 Implementasi yang berkonsentrasi pada pelajar ini berusaha 

untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan anak. Sehingga, 

urutan atau lamanya kegiatan bervariasi, tergantung bagaimana persepsi 

guru terhadap kebutuhan anak dan gaya belajarnya. Pendekatan ini 

menemukan bahwa perencanaan kurikulum harus selalu mencerminkan 

pemahaman tingkat perkembangan anak dan gaya belajar daripada 

hanya mengikuti urutan-urutan kurikulum. 

 
3) Peran Penting Percakapan Dalam Proses Pembelajaran 

 

Lindfols menantang guru untuk membuat “komunitas kelas” 

di mana percakapan anak-anak didorong dan diteruskan, 

memperkenankan anak untuk “berhubungan dengan orang lain”. 

Untuk memahami dunia mereka, untuk menunjukkan dirinya sendiri 

di dalamnya. Komponen dalam kunci komunitas kelas ini yakni 

percakapan-percakapan mengenai apa yang sudah dipelajari dan 

mengenai responnya terhadap proses pembelajarannya. Pemahaman 
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mengenai peran penting percakapan di dalam kelas merupakan 

perkembangan terbaru secara keseluruhan. Di masa lalu, kelas yang 

hening dianggap sebagai kelas yang ideal, dengan anak-anak diam 

dengan berkerja secara mandiri dalam membaca dan menulis. Para 

peneliti dan para guru di kelas telah mulai mempertanyakan apakah 

kelas hening, dan tertib adalah tempat terbaik untuk belajar. Ketika di 

dalam kelas percakapan sangat dibatasi, anak-anak kehilangan 

kesempatan untuk terlibat dalam percakapan yang fokus dan tidak 

 

belajar bagaimana mengekspresikan pemikiran mereka, 

mengklarifikasikan salah pengertian, atau mempertanyakan 

perspektif orang lain.
48

 

 
4) Gambaran Tujuan Kurikuler Yang Berhubungan Dengan Bahasa 

Pada Sekolah Dasar 

 
Dalam tingkat sekolah dasar, penekanan utama pada kurikulum 

yaitu pada perolehan kemampuan membaca, dengan sedikit perhatian 

pada ilmu bahasa lain, seperti mendengarkan, berbicara, dan menulis. 

Ketika perolehan membaca ditekankan pada pengecualian dari bentuk 

bahasa yang lain, perkembangan berkelanjutan anak pada kemampuan 

bahasa secara total menjadi terbatas. Pentingnya fokus pada kemampuan 

bahasa anak secara menyeluruh telah ditekankan oleh 
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International Reading Association dan National Council Of Teachers 

Of English dalam perkembangan Standart For The English 

Lenguange Art. 

 

Empat tujuan pencapaian umum dalam penggunaan bahasa oleh 

anak telah dipaparkan dalam IRA dan NCTE. Tujuan-tujuan ini meliputi 

menggunakan bahasa: 

 
a). Secara jelas dan fasih dengan ketelitian dan ketepatan 

 

b). Secara strategis untuk menginterpretasi dan menghasilkan berbagai 

jenis teks. 

 

c). Secara kritis untuk mempertanyakan dan mengomentari apa yang 

mereka baca, dengar, dan lihat 

 
d). Secara kreatif, sebagai murid, menggambarkan pengalaman-

pengalamannya, pengamatan personal, strategi dan pengetahuan 

 

sebelumnya.
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5. Metode Peningkatan Kemampuan Berbahasa Indonesia Pada Anak 

Usia Dasar 

 
a. Menggunakan Metode Modelling The Way 

 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas pada ketrampilan berbahasa 

 

Indonesia  perlu  menerapkan  metode  Modelling  The  Way  (membuat  
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contoh praktik). Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempraktikan ketrampilan berbahasa Indonesia melalui 

demonstrasi, hasil ini kemudian diterapkan dalam keseharian di sekolah, 

yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, indetifikasi beberapa 

situasi umum yang biasa siswa lakukan di ruang kelas dalam berbahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian, siswa mendemonstrasikan 

satu persatu dalam berbahasa Indonesia.
50

 

 
Modelling The Way memberi waktu siswa untuk menciptakan 

skenario sendiri dan menentukan bagaimana mengilustrasikan 

ketrampilan berbahasa sesuai dengan kelompoknya. Kemudian siswa 

diberi kesempatan untuk memberikan feedback dan setiap demonstrassi 

yang dilakukan. 

 
b. Cerita berantai 

 

Penerapan metode cerita berantai ini dimaksud untuk membangkitkan 

keberanian siswa dalam berbahasa. Jika siswa telah menunjukkan 

keberanian diharapkan kemampuan berbahasa anak meningkat. Metode 

cerita berantai ini bisa dilakukan siswa saat di dalam pembelajaran di 

kelas. Cerita berantai ini bisa dimulai dari seorang siswa yang menerima 

informasi itu kepada teman yang lain, dan teman yang menerima informasi 

dari guru. Kemudian siswa tadi membisikkan informasi itu 
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kepada teman lain, dan teman yang telah menerima bisikan meneruskan 

kepada teman yang lain. Begitulah seterusnya. Pada kegiatan akhir akan 

ada evaluasi yaitu: siswa yang mana menerima informasi yang benar 

dan salah. Siswa yang salah menerima informasi tentu akan salah pula 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Sebaliknya, bisa saja 

terjadi informasi yang diterima oleh siswa itu benar. Tetapi mereka 

keliru menyampaikan kepada teman lain. Untuk itu, diperlukan 

pertimbangan yang cukup bijak dari guru untuk menilai keberhasilan 

metode cerita berantai ini.
51

 

c. Bercakap-cakap 

 

Bercakap-cakap adalah berbahasa secara alami antara dua atau lebih 

pembicara. Bercakap-cakap merupakan bentuk ekspresi lisan yang paling 

alami dan bersifat resmi. Tetapi anak-anak kurang mendapatkan 

kesempatan untuk melakukan percakapan khususnya percakapan dalam 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagi anak-anak yang masih 

menggunakan bahasa daerah saat di sekolah. Oleh sebab itu, sebaiknya 

tersedia tempat bercakap-cakap dengan tempat duduk nyaman. Anak-

anak bercakap-cakap dalam kelompok-kelompok kecil selama waktu 

tertentu. Untuk melatih anak mau dan mampu berbahasa dengan baik dan 

benar. Dan kegiatan ini dapat dilakukan di luar pembelajaran di kelas. 

 

 

51 https://pulanting.wordpress.com/2017/06/30/meningkatkan-kemampuan-berbahasa-peserta-
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6. Faktor Penunjang Kemampuan Berbahasa Indonesia Pada Anak Usia 

Dasar 

 
Di bawah ini adalah tiga cara untuk mendukung perkembangan dan 

perbendaharaan kata anak-anak dengan menggunakan tiga jenis teknologi 

informasi antara lain: 

 
a. Komputer 

 

Penggunaan komputer untuk mendengarkan dan menonton kisah-

kisah dapat menjadi bagian dari rotasi pusat pembacaan, tugas membaca, 

atau opsi selama waktu bebas memilih bagi siswa. Pelajaran kata-kata baru 

dapat ditingkatkan jika guru merencanakan suatu bagi anak untuk selalu 

mengingat kata baru. Sebagai contoh, siswa untuk mencacat kata-kata baru 

dalam sebuah portofolio untuk referensi masa depan.
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Analisis terhadap produk-produk perangkat lunak yang 

membantu perkembangan perbendaharaan kata anak-anak menawarkan 

panduan sebagai berikut: 

 

1) Hubungkan kata baru dengan kata yang telah diketahui. 

Perbendaharaan kata baru dengan suatu cara yang dibangun atas 

pengetahuan kata pada siswa. Siswa didorong untuk memetakan 

makna kata baru ke dalam pengalaman mereka sendiri. 
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2) Tingkatkan pemrosesan aktif dan mendalam. Siswa dimotivasi 

untuk mengonstruksi makna kata-kata daripada diajarkan dengan 

hafalan luar kepala terhadap makna kata.
53

 

b. Buku audio 

 

Guru dapat menciptakan pusat-pusat audio yang mendukung 

perkembangan perbendaharaan kata. Pusat audio harus meliputi tape, 

recorder, handphone, buku audio, literatur yang berkaitan. Buku audio 

dapat digunakan untuk mendukung media cetak, mendengarkan dramatisasi 

cerita, merangsang ketertarikan anak-anak. Buku audio khususnya dapat 

bermanfaat bagi siswa yang berkebutuhan khusus misalnya, siswa-siswa 

yang bahasa utamanya bahasa Indonesia dapat menggunkana tape untuk 

meningkatkan perkembangan perbendaharaan kata untuk anak dengan 

membaca, menghafal, mendengar, dan pelafalan. 

c. Televisi pendidikan 

 

Televisi pendidikan dapat digunakan untuk membantu anak 

belajar alfabet, melihat orang-orang di sekitar lingkungannya.
54

 Di 

samping itu juga untuk melihat orang menggunakan perbendaharaan 

kata-kata yang berbeda, dan untuk mendengarkan kisah-kisah yang akan 

memotivasi anak-anak untuk membaca kisah-kisah itu. 
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7. Faktor Penghambat Upaya Peningkatan Kemampuan Perkembangan 

Berbahasa Indonesia pada Anak Usia Dasar 

 
a. Pengaruh biologis terhadap perkembangan 

 

Pakar bahasa Naom Chomsky yakin bahwa manusia terikat secara 

biologis untuk mempelajari bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara 

tertentu. Lebih lanjut menurut Chomsky, hal yang tidak dapat ditolak 

bahwa evolusi biologis membentuk manusia menjadi makhluk 

linguistik. Ia mengatakan bahwa anak dilahirkan ke dunia dengan alat 

penguasaan bahasa yaitu suatu keterikatan biologis yang memudahkan 

anak untuk mendeteksi kategori bahasa tertentu seperti; fonologi, 

sintaksis, dan semantik.
55

 

 
b. Pengaruh intelektual terhadap perkembangan berbahasa anak 

Perkembangan bahasa anak juga dipengaruhi oleh faktor intelektual. 

Sedangkan menurut Sunaryo dan Ny. B. Agung H bahwa; perkembangan 

bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor 

intelektual/kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

kemampuan berbahasa. Dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu 

tumbuh dan berkembang serta mampu memahami ligkungan, maka 
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bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju 

bahasa yang kompleks.
56

 

 
Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa perkembangan 

berbahasa sejalan dengan perkembangan intelektual dengan 

perkembangan bahasa. Akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa anak 

yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa anak 

adalah anak yang mengalami peghambatan intelektual. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Lindgren bahwa; tidak semua anak yang mengalami 

keterlambatan perkembangan bahasa pada usia awal, dikategorikan 

sebagai anak yang bodoh. Selain itu hasil penelitian E Hurlock terhadap 

anak yang mengalami keterlambatan mental membuktikan bahwa 

sepertiga diantara mereka dapat berbicara secara normal, dan anak yang 

berada pada tingkat intelektual yang paling rendah, mereka sangat 

miskin dalam berbahasa.
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh subjek penelitian. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan 

penelitian lapangan adalah studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya 

menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.
58

 

 
Jenis penelitian studi kasus digunakan karena dapat meneliti terkait tentang 

upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak usia dasar. 

B. Kehadiran Peneliti 

 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dipisahkan pengamatan berperan serta, 

namun peranan peneliti lah yang menentukan keseluruhan skenario, sehingga 

dalam penelitian ini, seorang peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.
59 

C. Lokasi Penelitian  
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Penelitian ini berlokasi di Jl. Sultan agung No. 38 A SD Ma’arif Ponorogo. 

Peneliti tertarik untuk penelitian di SD Ma’arif Ponorogo karena ada salah satu 

anak yang belum menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar saat 

berbicara dengan guru dan teman. Bahkan, ada yang menggunakan bahasa yang 

kurang sopan kepada guru. Peneliti ingin mendapatkan data deskripsi intensif dan 

analisis fenomena mengenai upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. Dengan memilihnya lokasi ini, peneliti 

mengharapkan menemukan hal-hal baru dan bermanfaat. Terkait upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak usia dasar. 

 

 

D. Sumber Data 

 

Menurut Lofland, sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan. Selebihnya data tambahan seperti data lain-lain. Berkaitan dengan 

hal itu, pada bagian jenis ini datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, sumber 

data tertulis dan foto.
60

 

a. Kata-kata dan tindakan 

 

Orang-orang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, seperti kepala 

sekolah, guru, dan siswa. Data yang dicari adalah data umum dan data 

khusus mengenai SD Ma’arif Ponorogo. 
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b. Sumber tertulis 

 

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan 

dokumen resmi. Sumber tertulis untuk memenuhi data berasal dari beberapa 

sumber buku serta dokumen pribadi dan dokumen resmi yang diperoleh dari 

lembaga sekolah SD Ma’arif Ponorogo. 

 
Sedangkan sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah kata – 

kata dan tindakan, adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah: 

 
1. Bapak/ibu guru Sekolah Dasar Ma’arif Ponorogo 

 

2. Siswa SD Ma’arif Ponorogo 
 
 
 
 

c.   Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama 

dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa melakukan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Apabila dibagi 

berdasarkan sumber datanya teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu: 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 
Data primer merupakan data yang diperoleh melalui rangkaian teknik 

berikut. 



 

 

 
 
 
 

1. Teknik Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
61

 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, peneliti mengajukan pertanyan-pertanyaan secara rinci kepada 

sebagian guru dan kepala sekolah yang berhubungan tentang upaya 

mengembangkan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. 

Sehingga, interview mendalam diharapkan data-data bisa dikumpulkan 

semaksimal mungkin. 

 
2. Teknik pengamatan 

 

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan 

dimanfaatkan sebesar – besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan 

Licoln
62

 sebagai berikut ini. Pertama, pengamatan yang di dasarkan atas 

pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan penelitian 

untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan 

peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaita dengan pengetahuan 

proposional maupun pengetahuan yang langsung 
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diperoleh dari data yang di jaringnya ada yang keliru atau biasa. Keempat, 

teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi – 

situasi yang rumit. Kelima, dalam kasus – kasus terutama dimana teknik 

komunikasi yang tidak dimungkinkan. 

 

Dengan teknik pengamatan ini peneliti menggali data tentang upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak dan metode untuk 

meningkatkan serta faktor penghambat dan penunjang upaya peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. 

 
3. Teknik dokumentasi 

 

Tidak kalah pentingnya metode-metode lainnya. Metode dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surta kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, foto, dan 

sebagainya. Dibandingkan dengan metode lainnya, maka metode ini agak tidak 

begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih lengkap, 

belum berubah. Dokumentasi ini tujuannya untuk memperkuat apa yang sudah 

diteliti oleh peneliti.
63

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

sumber data non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman, 

“rekaman” sebagai setiap tulisan atau pertanyaan yang dipersiapkan oleh 

individu atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya peristiwa. 

Sedangkan “dokumentasi” digunakan untuk mengacu atau bukan selain 
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rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan. Seperti, surat-

surat, buku catatan harian khusus, dan dokumen-dokumen yang sudah ada.
64

 

Dokumentasi ini digunakan sebagai metode penunjang yaitu untuk 

mengumpulkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu data 

tentang profil sekolah, sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan, keadaan guru dan 

 

murid, struktur organisasi serta sarana prasarana SD Ma’arif Ponorogo. 
 
 
 
 

d. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi 

sehingga karakter atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara 

melaksanakan analisis terhadap data dengan mudah, tujuan mengelola data 

tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat 

dengan mudah memahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data, 

membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi 

(parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari 

 

sampel.
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Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
66

 

 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif dengan alur analisis model Miles dan Huberman. 

 
1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama meneliti di 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk 

itu perlu segera diperlukan analisis data melalui reduksi data. Adapun data 

yang peneliti reduksi meliputi bahasa yang digunakan oleh siswa saat 

berkomunikasi dengan guru pada anak di SD Ma’arif Ponorogo.
67

 

 
2. Display/penyajian data, setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

 
 
 

 
66 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D, 

cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 246.
 

67 



 

 

 
 
 

 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “yang paling 

sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang besifat naratif.” Adapun data yang peneliti sajikan meliputi 

bagaimana upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak dan 

bagaimana metode yang digunakan guru untuk mengembangakannya. 

 
3. Mengambil kesimpulan/verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikut. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
68

 Adapun data peneliti yang disimpulkan 

meliputi upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak. 

4. Penarikan kesimpulan dan verivikasi 

 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
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konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulakan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan dilakukan pada data yang 

telah diambil dengan teknik pengumpulan data dan yang telah diperiksa 

keabsahan dengan teknik triangulasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles Huberman 
 
 
 
 

e. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 

Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai cara 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan 

sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota. Namun 

dalam penelitian ini menggunakan dua cara saja dalam uji krediblitas yaitu 

dengan cara: 



 

 

 
 
 
 

1. Ketekunan Pengamatan 

 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. Dengan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan 

ketekunan, maka peneliti dapat memberikan data yang akurat dan 

sistematis tentang upaya pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak di SD Ma’arif Ponorogo.
69

 

2. Triangulasi 

 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. 

 

Dengan ungkapan lain jika melalui pemeriksaan-pemeriksaan 

tersebut ternyata tidak sama jawaban responden atau ada perbedaan data 

atau informasi yang ditemukan maka keabsahan data diragukan 

kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus melakukan 

 
 
 
 
 
 
 
 

69
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), 

329. 



 

 

 
 
 

 

pemeriksaan lebih lanjut, sehingga diketahui informasi yang mana 

benar (absah, shohih).
70

 

 
Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode, peneliti dan 

sumber guna mendapatkan data mengenai masalah upaya peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak dan faktor penghambat dan 

penunjang berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Diskripsi Data Umum 

 

Penelitian ini dilakukan di SD Ma’arif Ponorogo terletak di jalan 

Sultan Agung no.83 kelurahan Bangunsari kecamatan Ponorogo kabupaten 

Ponorogo dengan NIS 10 03 90 NSS 102051117039. SD Ma’arif Ponorogo 

mendapatkan akreditasi A.
71

 

1. Visi SD Ma’arif Ponorogo 
 

berprestasi, terampil, berkepribadian berlandaskan iman dan taqwa.
72

 Dengan misi 

sebagai berikut: 
 

a. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, produktif, inovatif, dan 

menyenangkan. 

 
b. Mencetak generasi yang berprestasi dalam bidang akademik maupun 

nonakademik yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

 
c. Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian 

yang tinggi dan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.
73
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2. Sejarah Berdirinya SD Ma’arif Ponorogo 

 

SD Ma’arif Ponorogo didirikan pada tahun 1939 M, terletak ± 1 KM 

sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jl. Sultan Agung 

No. 83 A. Pada tahun ajaran 2017/2018 ini SD Ma’arif memiliki siswa 

sejumlah 840 anak yang terbagi dalam 28 kelas. Secara kuantitatif ini 

merupakan capaian yang prestisius bagi sebuah lembaga pendidikan Dasar 

swasta yang berada di sebuah kota kecil. Namun juga merupakan tantangan 

bagi SD Ma’arif untuk meningkatkan kualitasnya sehingga menjadi salah 

satu lembaga pendidikan yang mampu bersaing untuk terus eksis dalam 

mencetak generasi yang “berprestasi, terampil, berkepribadian berlandaskan 

Imtaq (iman dan taqwa)”, dan sekaligus menjawab tantangan dan tuntutan 

zaman yang terus berkembang. Untuk itu sampai sekarang SD Ma’arif terus 

berbenah diri agar dapat shālih luklli zamān wa makān. 

 

SD Ma’arif merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dasar 

swasta di Ponorogo yang memadukan kurikulum pendidikan umum dan 

agama. Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara bersama-sama, 

sehingga dengan demikian siswa diharapkan mampu memperoleh 

pengetahuan umum dan agama secara seimbang. Pendidikan umum 

mengikuti kurikulum serta materi pelajaran yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Pendidikan seperti Sains, Matematika, PKn, IPS, Bhs. Inggris, Bhs. 

Indonesia, Bhs. Jawa, Penjaskes dll. Sedangkan pendidikan agama 

mengikuti kurikulum dari Lembaga Pendidikan Ma’arif sebagai lembaga 



 

 

 
 
 

 

pengelola serta pengembangan pendidikan di kalangan Nahdlatul Ulama. 

Adapun materi pelajaran agama yang disampaikan adalah Fiqh, Aqidah 

Akhlak, Qur’an Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab serta 

Aswaja (Ahlussunnah wal jamā’ah), yang menjadi salah satu ciri khas 

lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU. 

 
Adapun untuk mengembangakan keilmuan serta meningkatkan 

kreatifitas siswa di bidang science maka disediakan sarana dan prasarana seperti 

APE baik out door maupun in door, laboratorium MIPA, Lab. Komputer. Untuk 

memperdalam serta memperkaya pengetahuan siswa maka diadakan les yang 

dikelola oleh sekolah. Selain itu juga diadakan kegiatan ekstra yang mewadahi 

bakat serta minat siswa. Di antaranya kepramukaan dan olah raga. Di bidang seni 

dan budaya SD Ma’arif memiliki Drumband, group hadroh Ansyadana. Di bidang 

keagamaan kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan Shalat Dluhur secara 

berjama’ah, Shalat Dluha, bimbingan tartīlul qur’ān serta qirōatul qur’ān. Dari 

kesemuanya itu menunjukkan komitment SD Ma’arif untuk mencetak “intelek 

yang agamis dan agamawan yang intelek.”. 

 
Namun demikian, masih ditemukan kendala yang dirasa perlu untuk 

segera di tangani yaitu belum terwujudnya ruangan kelas ideal danproporsional 

antara jumlah siswa dengan ruangan kelas yang ada. Diharapkan dengan 

terrealisasikannya program tersebut, SD Ma’arif mampu menjadi sekolah 



 

 

 
 
 

 

unggulan yang berkualitas serta dapat mengadakan lingkungan belajar yang 

kondusif, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.
74

 

 

 

3. Data Guru dan Karyawan SD Ma’arif Ponorogo 

 

ada 24 laki-laki dan 22 perempuan. Ada pun jumlah yang lebih detail 

terbagi menjadi beberapa bagian. Di SD Ma’arif Ponorogo terdapat 46 guru 

dan 7 karyawan. 

 
Guru negeri berjumlah 4 orang, guru yayasan 34 orang, tenaga administrasi 

3 orang, tenaga keuangan 1 orang, penjaga koperasi1orang, penjaga UKS 1 

orang, dan penjaga sekolah 2 orang. 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

 

1. Metode Peningkatan Kemampuan Berbahasa Indonesia Pada Anak di 

 

SD Ma’arif Ponorogo 

 

Kemampuan berbahasa adalah kemampuan mengucapkan 

kalimat-kalimat untuk mengekpresikan, menyatakan, menyampaikan 

pikiran gagasan, dan perasaan, dapat disimpulkan bahwa berbicara itu 

lebih daripada sekedar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata saja, 

melainkan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan- gagasan yang 

disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan 
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pendengar atau penyimak. 

 

Dalam proses perkembangan terhadap diri anak, tidak menutup 

 

kemungkinan terjadi masalah-masalah terhadap peningkatan kemampuan 

 

berbahasa Indonesia pada anak. Dalam kegiatan belajar mengajar di SD 

 

Ma’arif  Ponorogo masih banyak ditemui anak yang masih menggunakan 

 

bahasa Indonesia yang belum benar dan masih campur dengan bahasa 

 

daerah mereka. Di samping itu juga terdapat sebagian anak yang masih 

 

kurang sopan dalam berkomunikasi dengan guru. 

 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan hal-hal berikut: 

 

“Pada bulan oktober 2017 saat istirahat siswa masih ada yang 

menggunakan bahasa daerah. Siswa belum mampu 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, 

seharusnya anak menggunakan bahasa itu. sebab, ia berada di 

dalam lembaga pendidikan formal. Di samping itu, jika anak 

belum mampu berbahasa Indonesia dengan baik akan 

menghambat pada pembelajaran yang ada di kelas”.
75

 
 

Berikut pemaparan bapak kepala sekolah mengenai kondisi 

 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di lingkungan Sekolah Dasar 

 

Ma’arif Ponorogo: 

 

“Kondisi kemampuan berbahasa Indonesia siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo secara umum sudah lancar atau bisa dibilang baik, 

tetapi ada beberapa siswa yang belum lancar berbahasa dan ada 

satu siswa yang belum bisa berbicara dengan baik dan benar.”
76

 
 

“Secara umum kemampuan berbicara anak-anak sudah baik, 
tetapi ada salah satu anak yang belum bisa berbicara dengan 
lancar. Ketika berbicara anak tersebut masih terlihat belum bisa  
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berbahasa yang baik dan benar. Masih menggunakan bahasa 

campuran.”
77

 
 

Berdasarkan kedua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, 

 

secara umum kondisi kemampuan berbicara siswa di SD Ma’arif Ponorogo 

 

sudah bisa dikatakan baik tetapi ada beberapa siswa yang belum bisa 

 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan 

 

identifikasi  bagi  para peserta didik, dan  lingkungannya. Guru  harus 

 

mengetahui, serta memahami nilai-nilai, moral, norma moral, dan sosial, 

 

serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma 

 

tersebut. 
 

 

Berikut pemaparan Kepala Sekolah terkait upaya guru dalam 

 

meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif 

 

Ponorogo: 
 

 

“Dari kepala sekolah sudah mengupayakan dengan cara 

menugaskan guru wali kelas untuk terus membimbing, 

mengarahkan dan memberi contoh bagaimana berbicara yang 

baik dan sering mengajak siswa untuk berkomunikasi di luar 

jam pelajaran”.
78

 

 
 

Juga ditambahkan oleh ibu Siti Masruroh selaku guru kelas I 

 

terkait upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan  
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berbahasa Indonesia pada anak sebagai berikut: 
 

 

“Upaya yang saya lakukan adalah terus membimbing siswa 

untuk tetap belajar, dan membaca agar siswa menguasai kosa-

kata dan sering mengajak siswa untuk berkomunikasi saat 

pembelajaran.”
79

 

 
 

 

Dari pemaparan di atas dari kepala sekolah sudah mengupayakan 

 

dengan cara menugaskan guru atau wali kelas untuk selalu membimbing 

 

dan memberi contoh bagaimana bicara yang baik. Artinya guru harus 

 

berbicara  yang  baik-baik  sehingga  siswa  dapat  mencontohnya,  dan 

 

meminta guru untuk selalu mengajak anak berkomunikasi baik di dalam 

 

jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. 
 

 

Berikut  pemaparan  ibu  Siti  Masruroh  selaku  guru  kelas 

 

terkait pembiasaan yang diberikan guru dalam meningkatkan 

 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak sebagai berikut: 
 

 

“Selalu membiasakan anak untuk selalu bertanya pada saat 

pembelajaran, baik kepada guru maupun teman-temanya. 

Serta selalu membiasakan mengajak anak berkomunikasi di 

luar jam pembelajaran.”
80

 
 

“Saya selalu membiasakan anak untuk bertanya pada waktu 

pembelajaran, dan saya juga membiasakan mereka untuk 

menyapa apabila bertemu dengan guru, orang tua, maupun 

temannya. Dan saya sebagai guru selalu mengajak anak 

berkomunikasi atau mengobrol pada saat bertemu.”
81
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Dari kedua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

 

pembelajaran  siswa  dibiasakan  untuk  selalu  bertanya  kepada  guru 

 

tentang apa yang belum mereka mengerti mengenai materi yang 

diajarkan, dengan demikian dapat melatih siswa untuk berani 

berpendapat atau bertanya. Di luar jam pembelajaran guru juga selalu 

mengajak siswa untuk berkomunikasi atau bersosialiasi, dengan 

demikian akan terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. 

 
Selain membiasakan siswa, guru juga selalu memberi arahan 

 

yang baik kepada anak. Berikut pemaparan Ibu Siti Masruroh selaku 

 

guru kelas I terkait arahan yang diberikan guru untuk meningkatkan 

 

kemampuan berbahasa pada anak sebagai berikut: 

 

“Saya selalu mengarahkan anak-anak untuk selalu belajar 

dengan giat dan jika ada masalah untuk selalu 

mengomunikasikanya dengan guru. Dan saya juga sering 

mengingatkan orang tua agar selalu mengajak komunikasi 

anak, seperti bertanya tentang apa yang telah mereka 

pelajari di sekolah. Dengan demikian siswa akan terbiasa 

untuk bercerita kepada orang tua mereka”.
82

 

 

 

Tugas guru yang paling utama adalah ’’to

 facilitate of 

 

learning’’ (memberi kemudahan belajar), bukan hanya menceramahi, 

 

atau mengajar, apalagi menghajar peserta didik, kita perlu guru yang 

 

demokratis, jujur dan terbuka, serta siap dikritik, oleh peserta didiknya,  
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untuk itulah pentingnya pelajaran terpadu, accelerated, moving class, 

 

contrukstivisme, contextual learning, and quantum learning, digunakan 

 

sebagai  model  pembelajaran  yang  dapat  membangkitkan  motivasi 

 

peserta  didik.  Untuk  kepentingan  tersebut,  guru  merupakan  faktor 

 

penting yang  besar pengaruhnya terhadap keberhasilan berbahasa 

 

Indonesia pada anak, bahkan sangat menentukan berhasil  tidaknya 

 

peserta didik belajar. Metode yang digunakan di SD Ma’rif Ponorogo 

 

dalam pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di 

 

bawah ini. 

 

Berikut ini pemaparan ibu Siti Masruroh selaku guru kelas I di 

 

SD Ma’arif Ponorogo: 

 

“Metode yang saya gunakan pada saat mengajar di kelas 

yaitu modelling The Way. Atau lebih jelasnya membuat 

contok praktik saat pembelajaran. Misalnya, memberikan 

kesempatan pada anak untuk mempraktikan ketrampilan 

berbahasa melalui bersama-sama. Contoh lain, siswa di bagi 

menjadi kelompok kecil, untuk memecahkan masalah yang 

sudah guru berikan yang biasa siswa lakukan di dalam kelas. 

Dan di luar kelas. Dari metode yang saya gunakan itu mampu 

untuk meningkatkan berbahasa anak saat di sekolah. Maka 

mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar di dalam 

kelas dan di luar kelas”.
83

 

 
 
 

Tidak  semua guru di SD  Ma’arif Ponorogo menerapkan 

 

metode yang dipaparkan oleh ibu Siti Masruroh. Masing-masing guru  
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menggunakan metode yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan 

 

berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. 
 

 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Presty 

 

selaku guru kelas IIC di SD Ma’arif Ponorogo sebagai berikut: 
 

 

“Metode yang saya gunakan saat pembelajaran di dalam kelas 

yaitu dengan menyajikan informasi atau pembiasaan kepada 

anak. bagi anak kelas 3-6 SD ialah menyampaikan laporan 

secara lisan di salah satu pembelajaran di kelas. Untuk 

mengingatkan agar anak-anak menggunakan cara-cara yang 

efektif dalam menyajikan laporan secara lisan. Masalah 

mereka menceritakan hal-hal yang anak inginkan dari 

seorang pembicara. Untuk kegiatan lain, untuk melatih 

penyajian informasi ialah dengan berbicara di depan kelas. 

Tujuan kegiatan ini untuk menolong anak-anak 

mengembangkan rasa percya diri dan mengembangakan 

berbahasa Indonesia pada anak. dari kegiatan itu anak belajar 

untuk menyusun menginformasikan dan mampu 

mengembangkan berbahasa Indonesia pada anak.” 
 
 

 

Mengingat pentingnya kemampuan berbahasa Indonesia dalam 

 

membangun sumber daya manusia (SDM) yang kuat, maka peningkatan 

 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak sangat diperlukan. Dengan 

 

adanya metode dalam setiap aktivitas sekolah, maka pengembangan 

 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak bisa berjalan dengan benar. 

 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak kepala sekolah SD 

 

Ma’arif Ponorogo Ponorogo 
 

 

“Aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di SD Ma’rif 



 

 

 
 
 

 

Ponorogo tidak lepas dari pengembangan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak. Harapannya siswa akan 

menjadi anak yang mampu berbahasa Indonesia dengan baik 

dan benar di sekolah maupun di rumah. Salah satunya guru 

menggunakan metode di dalam kelas untuk menunjang 

berbahasa Indonesia pada anak. Harapannya anak mau dan 

mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar ketika berbicara dengan guru, teman, dan orang tua.”
84

 
 

Selain dengan menggunakan metode dalam pembelajaran di 

 

SD  Ma’arif  Ponorogo juga melakukan kegiatan  pembiasaan  untuk 

 

berkomunikasi antara murid dan guru. Kegiatan ini bertujuan untuk 

 

mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak. Hal ini 

 

sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah sebagai 

 

berikut: 
 

 

“Guru di sini juga selalu membiasakan anak untuk terus 

berkomunikasi dengan anak pada saat jam pelajaran maupun 

di luar jam pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk terus 

melatih berbahasa anak dengan baik dan benar. Mampu 

merangkai kata yang tepat untuk berkomuniasi dengan guru. 

Yang diharapkan untuk mengurangi bahasa kurang sopan 

yang digunakan pada anak.”
85

 
 

Hal ini, didukung oleh pernyataan salah satu anak bernama Ozy kelas V 

 

berikut ini: 
 

 

“iya, saya membiasakan untuk bertanya apa yang belum saya 

ketahui kepada guru saat di luar jam pelajaran. Dan guru 

selalu memberikan solusi dengan baik.”
86
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2. Faktor  Penunjang  dan  Penghambat  dalam  Upaya  Peningkatan 

 

Kemampuan Berbahasa Indonesia Pada anak di SD Ma’arif Ponorogo 
 

 

Upaya guru dalam peningkatan kemampuan berbahasa pada anak di SD 

 

Ma’arif Ponorogo ada faktor penunjang dan penghambatnya. 
 

 

a. Faktor Penunjuang 
 

 

Ada beberapa faktor penunjang dalam peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo. Berdasarkan 

wawancara dengan ibu Presty selaku guru kelas IIC SD Ma’arif 

sebagai berikut: 

 

“Faktor yang memengaruhi dalam upaya peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak yaitu sarana 

prasarana memadai, guru juga memberikan motivasi dan 

inovasi kepada anak. Mungkin, penerapan kurikulum di 

sekolah. Di SD Ma’arif Ponorogo sudah menerapkan 

kurikulum 2013. Sehingga anak diminta untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran. Dengan hal ini, dapat menunjang 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar”.
87

 
 

Berdasarkan wawancara dengan ibu Presty selaku guru kelas IIC di SD 

 

Ma’arif Ponorogo mengenai  faktor  penunjang  upaya  peningkatan 

 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak: 
 

 

“Salah satu faktor penunjang dalam upaya peningkatan  
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kemampuan berbahasa Indonesia pada anak yaitu 

menggunakan audio visual, seperti video dan power point. 

Dengan itu, membuat anak mempunyai daya tarik tersendiri 

dalam pembelajaran. Menumbuhkan minat belajar pada anak 

juga. Di samping itu, anak juga mengetahui bahasa yang 

masih belum ia ketahui. Selain itu, terkadang saya 

menggunakan bahasa yang cukup asing saat menerangkan 

pada anak. agar mereka menanyakan apa maksud dari kata 

yang telah guru sampaikan”.
88

 

 
 

 

Selain itu, masih banyak faktor penunjang dalam peningkatan 

 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak. Seperti: majalah dinding 

 

dan perpustakaan yang ada di SD Ma’arif Ponorogo. Seperti yang 

 

disampaikan oleh ibu Presty selaku guru kelas IIC di SD Ma’arif 

 

Ponorogo sebagai berikut: 
 

 

“Sebagai faktor penunjang anak dalam upaya penigkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia antara lain; mading dan 

perpustakaan. Di SD Ma’arif Ponorogo anak juga sangat 

antusias untuk pergi ke perpustakaan. Sehingga mampu 

menambah bendahara kata pada anak dan melatih anak dalam 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar”.
89

 
 

b. Faktor Penghambat 
 

Ada beberapa faktor penghambat dalam upaya peningkatan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arirf Ponorogo. 

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Affan selaku guru kelas V 

di SD Ma’arif Ponorogo sebagai berikut: 
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“Yang saya temukan, faktor penghambat dalam upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa pada anak bermacam-

macam. Seperti faktor internal. Kurangnya motivasi anak, 

penguasaan komponen bahasa. Mugkin saya kira itu sebagai 

hambatan pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak di SD Ma’arif Ponorogo.”
90

 
 

Di samping itu, ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi 

 

peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif 

 

Ponorogo meliputi faktor eksternal. Seperti, kurangnya dorongan dari 

 

orang tua terkait dengan peningkatan kemampuan berbahasa. Hal ini 

 

sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Siti Masruroh selaku guru 

 

kelas I di SD Ma’arif Ponorogo sebagai berikut: 
 

 

“Faktor eksternal dalam upaya peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak sangat memengaruhi. Misalnya, 

perhatian orang tua terhadap kemampuan berbahasa anak. 

Kemampuan berbahasa anak berbeda-beda. Ada orang tua 

mereka yang mengabaikan perkembangan berbahasa anak 

sehingga saat di sekolah belum mampu menggunakan bahasa 

dengan baik dan benar. Di samping itu, sebagian orang tua juga 

peduli dengan bahasa pada anak. Ia mengajarkan bahasa pada 

anak, sehingga saat di sekolah ia mampu berbahasa dengan baik 

kepada guru dan temannya.”
91
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BAB V 

 

ANALISIS DATA 
 
 
 

 

A. Metode Peningkatan Kemampuan Berbahasa Indonesia Pada Anak di SD 

 

Ma’arif Ponorogo 

 

Berbahasa adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Di SD 

 
Ma’arif Ponorogo, terdapat sebagian anak mengalami permasalahan dalam 

berbahasa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Hamdan Rifai 

bahwa, ada sebagai anak yang masih kurang mampu menggunakan bahasa 

Indonesia. Anak masih menggunakan bahasa campur dengan bahasa daerah 

mereka. Sehingga anak terkadang kurang sopan kepada guru. 

 
Teori tentang berbicara disampaikan oleh Tarigan. Ia berpendapat 

bahwa berbahasa adalah keterampilan penyampaian pesan melalui bahasa 

lisan kepada orang lain.
92

 Peneliti menemukan bahwa kondisi kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo masih mengalami 

permasalahan. Disamping itu sebagian anak masih menggunakan bahasa 

daerah saat pembelajaran berlangsung. Termasuk juga ketika guru 

menerangkan menggunakan bahasa Indonesia, terkadang juga anak yang 
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kurang bisa memahami dan guru memperjelas lagi menggunakan bahasa 

daerah sesuai dengan permintaan anak-anak. Salam berbahasa daerah, 

memang benar ada kromo inggil, namun demikian bahasa daerah yang 

dimaksud yang kurang sopan adalah ketika anak berinteraksi dengan guru 

atau steakholder lain dengan menggunakan bahasa daerah ngoko dan bukan 

kromo inggil atau kromo alus. 

 

SD Ma’arif Ponorogo adalah lembaga pendidikan formal yang 

memerlukan keprofesionalan kepala sekolah dan guru. Tapi juga guru harus 

mempunyai ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan Berbahasa 

Indonesia pada anak. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan 

identifikasi bagi anak didik, dan lingkunganya. Guru harus mengetahui, 

memahami nilai moral, norma moral dan sosial, serta berusaha berperilaku 

dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma terebut. 

 
Sebagai pendidik, guru lebih banyak sebagai sosok panutan yang 

memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. 

Dalam konteks inilah sikap dan perilaku guru menjadi semacam bahan ajar 

secara tidak langsung yang dikenal dengan “hidden curriculum’. Sikap dan 

perilaku guru menjadi bahan ajar yang secara langsung dan tidak langsung 

akan ditiru dan diikuti oleh para siswa.
93
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Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah dan 

guru, bahwa guru selalu mengupayakan memberikan contoh yang baik 

kepada anak didiknya, baik dari segi perilaku dan yang paling penting adalah 

berbahasa. Sebagai panutan guru harus selalu memberikan contoh bagaimana 

berperilaku dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik ketika 

berbicara dengan guru, orang tua, dan teman-temanya. Dengan begitu siswa 

akan mencontoh bagaimana berbicara dengan baik dan benar. 

 
Di SD Ma’arif Ponorogo keteladan guru dalam menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar ini tampak ketika pelaksaan upacara setiap Hari 

Senin. Bapak Ibu guru yang bertugas sebagai Pembina upacaranya dalam 

menyampaikan pidatonya selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baku yang 

baik dan benar. Hal serupa juga diterapkan dalam kegiatan belajar di kelas, 

sekalipun tidak pada semua mata pelajaran. Ketika berinteraksi diluar kelas 

bapak ibu guru memberi stimulus untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Namun demikian terdapat beberapa anak yang belum mampu 

menerima stimulus tersebut secara sempurna, sehingga mereka menggunakan 

bahasa komunikatif mereka sendiri. 

 
Secara bahasa pendidik atau guru adalah educator walaupun dalam 

penggunaan bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah teacher. Selain 

memberi contoh dan mengarahkan, sebagai pendidik guru senantiasa 

menggunakan metode salah satunya adalah pembiasaan. Hal ini sesuai dengan 

wawancara dengan guru kelas, bahwa guru selalu membiasakan anak untuk 



 

 

 
 
 

 

aktif di dalam pembelajaran. Misalnya siswa dibiasakan untuk aktif bertanya 

dan mengutarakan pendapatnya ketika pembelajaran, dengan begitu anak 

akan belajar untuk merangkai kata-kata untuk bertanya dan berpendapat. 

Tidak hanya belajar merangkai kata-kata, di sini anak mulai belajar untuk 

percaya diri dalam bertanya maupun berpendapat. Ketika anak belajar 

berbahasa dikelas baik mellaui berpendapat maupun bertanya harapannya 

anak-anak jika berkomunikasi di luar maka ia mempunyai kemampuan 

bahasa yang baik. Kemampuan bahasa pada anak jelas berbeda baik dalam 

pemilihan katanya maupun cara menyamapikannya, antara anak yang aktif 

berbahasa di kelas dan yang hanya diam saja. 

 

Selain berkomunikasi dengan anak di dalam pembelajaran, guru juga 

membiasakan anak untuk berkomunikasi di luar jam pembelajaran. Seperti 

halnya anak dibiasakan untuk selalu menyapa ketika bertemu dengan guru, 

maupun orang lain. Dengan begitu, tidak hanya kemampuan berbicaranya 

yang akan terlatih namun juga bisa melatih budi pekerti anak. 

 
Berdasarkan data yang diperoleh dari SD Ma’arif Ponorogo, berikut 

adalah beberapa metode yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak: 

 
1. Pembiasaan 

 

Guru menerapkan metode Pembiasaan untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada anak. Guru selalu mengupayakan 

pada anak untuk memberanikan diri mengupkapkan apa yang belum 



 

 

 
 
 

 

diketahui saat pembelajaran. Di samping ini, anak belajar untuk merangkai 

kata sehingga anak secara tidak langsung mau dan mampu belajar 

berbahasa Indonesia di sekolah. Dalam hal ini, guru juga dengan sengaja 

menggunakan bahasa yang mungkin belum dimengerti oleh anak. 

Berharap anak mencari pengertian kata yang diucapkan guru sehingga 

mampu menambah bendahara kosakata untuk menjadi bekal berbahasa 

anak di dalam kelas dan di luar kelas. 

 
2. Memberi contoh (Modelling The Way) 

 

Guru adalah sosok yang digugu dan juga ditiru, dalam hal ini 

metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa 

Indonesia yang baik juga dapat dilakukan melalui keteladanan. Misalnya 

adalah ketika anak bertemu guru di luar kelas, maka anak menyapa guru 

dan gurupun membalas sampan siswa dengan bahasa Indonesia yang 

benar dan juga santun. Bisa pula melalui obrolan ringan dengan anak-

anak, hal demikian maka secara tidak langsung anak akan terpancing ddan 

akan mencoba menggunakan kata-kata bahasa Indonesia. Hal lain dapat 

kita jumpai dalam kegiatan upacar bendera. Maka Pembina upacara dalam 

menyampaikan pidatonya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 



 

 

 
 
 

 

B. Analisis Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Upaya Peningkatan 

kKmampuan Berbahasa Indonesia pada Anak di SD Ma’arif Ponorogo 

 
1. Faktor penunjang dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo 

 
Terdapat  tiga  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung 

 

perkembangan dan perbendaharaan kata anak-anak dengan menggunakan 

tiga jenis teknologi informasi antara lain:
94

 

a. Komputer 

 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di SD Ma’arif 

Ponorogo bahwa, guru memanfaatkan sarana prasarana seperti 

komputer sebagai penunjang dalam berbahasa Indonesia pada anak. 

anak diminta untuk mencatat kata-kata yang belum difahami oleh anak 

saat membuka komputer dalam pembelajaran tertentu. Di samping ini, 

anak mempunyai banyak kosakata untuk modal dalam berbahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. 

 
Penggunaan komputer untuk mendengarkan dan menonton 

kisah-kisah dapat menjadi bagian dari rotasi pusat pembacaan, tugas 

membaca, atau opsi selama waktu bebas memilih bagi siswa. Pelajaran 

kata-kata baru dapat ditingkatkan jika guru merencanakan suatu bagi 

anak untuk selalu mengingat kata baru. Sebagai contoh, siswa untuk 
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mencacat kata-kata baru dalam sebuah portofolio untuk referensi masa 

depan. 

 
b. Audio Visual 

 

Di SD Ma’arif Ponorogo juga menggunakan audio visual 

sebagai sarana untuk meningkatkan kemmapuan berbahasa Indonesia 

yang baik pada anak. Contohnya dalam pembelajaran tertentu, guru 

memutar suatu video di dalam kelas, tidak lupa guru menggunakan 

pengeras suara seperti soun kecil yang dihubungkan ke leptop guru, 

sehingga anak bisa mendengarkan isi dari video yang diputarkan oleh 

guru. baik video itu berupa kisah-kisah maupun proses membuat 

sesuatu ataupun yang lain. 

 

Guru dapat menciptakan pusat-pusat audio yang mendukung 

perkembangan perbendaharaan kata. Pusat audio harus meliputi tape, 

recorder, handphone, buku audio, literatur yang berkaitan. Buku audio 

dapat digunakan untuk mendukung media cetak, mendengarkan 

dramatisasi cerita, merangsang ketertarikan anak-anak. Buku audio 

khususnya dapat bermanfaat bagi siswa yang berkebutuhan khusus 

misalnya, siswa-siswa yang bahasa utamanya bahasa Indonesia dapat 

menggunkana tape untuk meningkatkan perkembangan 

perbendaharaan kata untuk anak dengan membaca, menghafal, 

mendengar, dan pelafalan. 



 

 

 
 
 
 

c. Perpustakaan 

 

Perpustakaan yang ada di sekolah menjadi sarana prasana yang 

sangat dibutuhkan untuk anak untuk belajar. Di SD Ma’arif Ponorogo 

juga terdapat perpustakaan yang menyediakan berbagai macam buku 

pelajaran maupun buku bacaan anak-anak. Salah satu manfaat adanya 

perpustakaan adalah sebagai tempat anak mendapatkan berbagai 

informasi dan ilmu pengetahuan. Di samping itu, dengan anak 

membaca anak mempunyai kosakata lebih dan mampu meningkatkan 

berbahasa Indonesia pada anak. 

 

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti di SD Ma’arif 

Ponorogo bahwa, anak di SD Ma’arif ponorogo mempunyai minat 

yang cukup tinggi untuk membaca buku di perpustakaan pada jam 

tertentu. Misalnya saat jam istrirahat. Banyak anak berbondong-

bondong ke perpustakaan. Dalam hal ini, guru juga berupaya untuk 

memotivasi anak, melatih anak untuk semangat membaca di 

perpustakan guna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lebih dan 

tentunya untuk menambah kosakata pada anak sebagai modal dalam 

berbahasa Indonesia anak dengan baik dan benar. 

 

2. Faktor penghambat dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo 

 
Dalam peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak, tak 

jarang ditemukan suatu hambatan. Sehingga ketika anak itu berkomunikasi 



 

 

 
 
 

 

dengan teman bahkan dengan guru, mereka tidak percaya diri, ada rasa gugup 

dan menggunakan bahasa dengan serampangan. Dalam hal ini, banyak sekali 

faktor yang menghambat upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak. Dalam hal ini lingkunga sekolah dan sarana prasaran sekolah 

dapat memengaruhinya. Salah satunya adalah keberadaan Majalah Dinding 

(MADING) yang dapaat digunakan sebagai media berkomunikasi sekaligus 

berkespresi dalam menyalurkan karya siswa. Di SD Ma’arif Ponorogo 

sementara waktu saat ini belum ada Majalah Dinding yang terpampang akibat 

ada pembangunan kelas. Sehingga Majalah Dinding terpaksa untuk dicopot 

dahulu untuk sementara waktu. 

 
Kemampuan bahasa Indonesia yang baik di SD Ma;arif Ponorogo 

belum terealisasi secara maksimal, hal demikian dibuktikan ada sebagian 

anak yang masih kesulitan untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas. 

Mendapatkan nilai yang sedikit di bawah KKM yang sudah di tetapkan 

dalam bahasa Indonesia.
95

 Faktor penghampat ini antara lain sebagai 

berikut: 

 
a. Pengaruh biologis terhadap peningkatan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada anak 
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Berdasarkan data hasil penelitian di SD Ma’arif Ponorogo 

bahwa, faktor penghambat dalam upaya peningkatan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada anak antara lain perkembangan biologis 

pada anak. Sebab, perkembangan biologis anak sangat berbeda-beda. 

Ada anak yang mengalami masalah dalam pertumbuhan biologisnya. 

Masalah ini, menyebabkan perkembangan berbahasa anak terhambat. 

Anak masih kesulitan dalam mengucapkan saat berkomunikasi dengan 

orang lain. 

 

Pakar bahasa Naom Chomsky yakin bahwa manusia terikat 

secara biologis untuk mempelajari bahasa pada waktu tertentu dan 

dengan cara tertentu. Lebih lanjurt mrnurut Chomsky, hal yang tidak 

dapat ditolak bahwa evolusi biologis membentuk manusia menjadi 

makhluk linguistik. Ia mengatakan bahwa anak dilahirkan ke dunia 

dengan alat penguasaan bahasa (LAD) yaitu suatu keterikatan biologis 

yang memudahkan anak untuk mendeteksi kategori bahasa tertentu 

seperti; fonologi, sintaksis, dan semantik. 

 

b. Pengaruh intelektual terhadap perkembangan berbahasa anak 

Perkembangan bahasa pada anak juga dipengaruhi oleh faktor 

 
intelektual. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Santi di SD Ma’arif 

Ponorogo bahwa perkembangan intelektual pada anak di SD Ma’arif 

Ponorogo sangat memengaruhi perkembangan berbahasa pada anak. 

Karena, kecerdasan anak berbeda-beda. Jika anak dari kecil sudah 



 

 

 
 
 

 

mampu untuk memahami lingkungan misalnya di sekolah anak lebih 

mudah meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Begitu sebaliknya 

jika anak masih sulit memahami lingkungan sekitar, ia akan 

mengalami hambatan dalam berbahasa Indonesia sehari-hari. Sebab 

anak masih kesulitan menangkap bahasa yang ia dengar. Di samping 

itu, guru terus berupaya lebih ada anak yang masih kesulitan dalam 

berbahasa karena disebabkan oleh gangguan kecerdasan pada anak. 

 
Sunaryo dan Ny. B. Agung H bahwa menjelaskan bahwa: 

perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang 

berarti faktor intelektual/kognisi sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan kemampuan berbahasa. Dan masih sangat sederhana. 

Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mampu memahami 

ligkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sangat 

sederhana menuju bahasa yang kompleks.
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BAB VI 

 

PENUTUP 
 
 
 
 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di 

SD Ma’arif Ponorogo dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan 

Berbahasa Indonesia Pada Anak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak di SD 

 

Ma’arif Ponorogo menggunakan metode sebagai berikut: 1) 

pembiasaan. Guru selalu mengupayakan pada anak untuk 

memberanikan diri mengungkapkan apa yang belum diketahui saat 

pembelajaran. 2) memberi contoh (modelling the way). Guru berupaya 

untuk memberikan keteladan pada anak dalam hal berbahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. 

 
2. Dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak 

ada dua faktor yang memengaruhi yakni sebagai berikut: 

 
a. Faktor penunjang 

 
Faktor penunjang dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa 

 

Indonesia pada anak di SD Ma’arif Ponorogo adalah: komputer, 

audio visual, dan perpustakaan. 



 

 

 
 
 
 

b. faktor penghambat 

 

dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia pada 

anak di SD Ma’arif Ponorogo antara lain: pengaruh pertumbuhan 

biologis anak dan pengaruh pertumbuhan intelektual pada anak. 

 
B. Saran 

 

1. Untuk Guru 

 

Diharapkan guru untuk terus mengembangkan program dan 

metode-metode untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak. 

 
2. Untuk siswa 

 

Untuk para siswa di SD Ma’arif Ponorogo untuk membiasakan 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika di sekolah dan 

menumbuhkan rasa cinta pada pelajaran bahasa Indonesia. 

 
3. Untuk peneliti berikutnya 

 

Kepada peneliti berikutnya diharapkan meneliti tentang upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa pada anak di SD Ma’arif Ponorogo 

selain bahasa Indonesia, misalnya: bahasa Arab dan bahasa Jawa. 
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