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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai alat komunikasi yang  tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

seorang anak. Bahasa digunakan anak untuk mengungkapkan daya cipta imajinasi 

dan gagasan. Melalui bahasa anak belajar tentang lingkungan.  Seseorang yang 

belum mahir dalam mempergunakan bahasanya akan menemukan kesulitan, 

karena apa yang dimaksudkan atau dipikirkan oleh (komunikator) tidak akan 

sempurna untuk disampaikan pada orang yang diajak berkomunikasi 

(komunikan). Demikian halnya pada pergaulan umum, jika bahasa yang 

digunakan tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan sehari-hari dalam 

lingkungan tersebut, maka sukar pula diperoleh komunikasi yang lancar. Sama 

halnya seorang anak yang baru dilahirkan dengan pengetahuan bahasa, maka 

sistem kognitifnya dapat mempengaruhi dalam mengembangkan tata bahasanya. 

Anak dalam proses pemerolehan bahasa  mempunyai pandangan bahasa yang 

luas dari fakta-fakta yang dipelajari melalui tata bahasa asli orang tuanya. 

Pembaharuan bahasa dapat dimengerti dari hasil memperhatikan bahasa 

lingkungannya yang mendukung si anak untuk membentuk tata bahasa baru yang 

disederhanakan melalui pikirannya sendiri. Seorang anak memperoleh bahasa 

secara alamiah berarti bahwa anak memperoleh bahasa melalui pergaulan dengan 

keluarga dan lingkungan. Sejak manusia lahir, sejak itu pula lingkungan keluarga 

aktif memberikan bimbingan dan didikan. Bimbingan dan didikan membuat anak 
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mampu berpikir tentang dirinya dan lingkungan yang ada di sekitarnya. 

Lingkungan keluarga dengan status sosial yang berbeda menyebabkan didikan 

yang diberikan juga berbeda sehingga bahasa yang dikuasai anak jua berbeda.  

Kematangan berbicara ada hubungannya dengan latar belakang orang tua anak. 

Anak dari keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi lebih mudah belajar 

berbicara, mengungkapkan dirinya lebih baik, dan lebih banyak berbicara 

daripada anak dari keluarga yang keadaan sosial ekonominya lebih rendah. 

Penyebab utamanya adalah anak dari keluarga yang sosial ekonominya lebih 

tinggi lebih banyak dorongan untuk berbicara dan lebih banyak dibimbing 

melakukannya (Dharma. Ed, 1991: 186).  Selain itu lingkungan keluarga juga 

dapat berpengaruh atas perkembangan bahasa anak, contohnya pola asuh yang 

diberikan orang tua pada si anak. Peran dari orang tua sangat penting atas 

perkembangan belajar anak.  

Beberapa pemerolehan bahasa anak adalah pemerolehan bahasa pertama (B1) 

dan pemerolehan  bahasa kedua (B2). Pemerolehan B1 bersifat spontan atau tanpa 

direncanakan lebih dahulu, sehingga pemerolehan B1 terdiri atas hubungan antara 

stimulus dan respon melalui peniruan dan pengamatan. Demikian halnya untuk 

pemerolehan B2 umumnya bersifat rancangan, karena anak memperoleh bahasa 

melalui pembelajaran yang bahasa tersebut dapat dipelajari dari berbagai bentuk 

contohnya bahasa dari televisi, radio dan buku. Anak akan belajar memahami 

bahasa yang terdapat dalam objek tersebut. 

Anak selain memperoleh bahasa, anak akan menguasai dan memahami 

kosakata tersebut. Penguasaan bahasa Indonesia terutama kosakata pada anak usia 
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prasekolah cukup terbatas, bergantung dari bahasa pertama yang dikenalnya sejak 

lahir dan bahasa komunikasi sehari-hari di dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat sekitarnya. Pengaruh paling besar selama perkembangan anak pada 

lima tahun pertama ialah pengaruh orang tuanya (Kartono, 1990:45). 

Perkembangan bahasa tidak terlepas dari penambahan dan perkembangan 

kosakata. Anak yang baru lahir sudah menunjukkan fungsi-fungsi sosial, misalnya 

menangis apabila ditinggal sendirian dan berhenti menangis apabila digendong. 

Perkembangan anak dari hari ke hari nampak menakjubkan, dari bayi yang 

sebelumnya lemah mempunyai kemampuan menjadi anak yang pintar bicara, 

senang bermain, bergaul dengan teman seusianya dan meniru apa yang dilakukan 

orang lain. 

Berawal dari apa yang telah diketahui oleh peneliti, maka penelitian ini 

mengambil objek anak pada jenjang usia prasekolah, yang pada umumnya belum 

banyak dilakukan.  Peneliti sebelumnya pernah dilakukan oleh Mike Nurfiansah  

di UMM tahun 2011 dengan judul “Penguasaan kosakata bahasa Indonesia 

berdasarkan kemampuan kognisi pada anak retardarsi mental kelas VI di SLB 

negeri Baden 5 Bondowoso”. Penelitian ini membahas dua pokok masalah, yaitu 

(1) penguasaan kosakata bahasa Indonesia yang dimiliki anak reterdasi mental di 

SLB negeri baden 5 kecamatan bondowoso berdasarkan kemampuan berpikir dan 

mengingat, (2) hubungan antara kemampuan berpikir dan mengingat penguasaan 

kosakata bahasa Indonesia pada anak reterdasi mental. Dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penguasaan kosakata benda, kata kerja dan kata sifat  anak 

reterdasi mental berdasarkan kemampuan berpikir berbeda-beda. Dari 6 anak yang 
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kurang memahami hanya 2 anak dan huhubungan antara kemampuan berpikir dan 

mengingat dengan penguasaan kosakata bahasa Indonesia yang dikategorikan 

mampu menguasai kosakata bahasa Indonesia hanya 5 anak dari 6 anak dalam 

penguasaan kata benda, kata kerja, kata sifat. 

Peneliti serupa pernah dilakukan oleh Syafruddin Haji Anwar di UMM tahun 

1995 dengan judul “Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia Tulis Siswa Kelas V 

SD Negeri Bareng 8 Kotamadya Malang”. Dalam penelitian membahas dua 

pokok masalah, yaitu (1) kemampuan siswa menggunakan jenis kata benda, kata 

kerja, kata sifat dan kata tugas, (2)  kemampuan siswa menggunakan bentuk kata 

tunggal dan kompleks. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas V SD 

Negeri Bareng Kotamadya Malang sudah mampu menggunakan kata kerja, kata 

benda, kata tugas, kata imbuhan, kata ulang dan kata majemuk dalam karangan. 

Adapun penelitian ini memiliki adanya beberapa perbedaan aspek yaitu pada 

penguasaan kosakata berdasarkan status sosial dan penguasaan kosakata yang 

dilakukan pada anak berdasarkan status sosial. Selain alasan tersebut, pentingnya 

bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga menjadi alasan 

terpilihnya judul “Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia Pada Anak Usia 5 

Tahun Berdasarkan Status Sosial”. 

 

1.2 Masalah 

1.2.1 Ruang Lingkup Masalah 

Anak prasekolah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima 

dan mengungkapkan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini 
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dikarenakan setiap anak memiliki IQ yang berbeda-beda dalam penguasaan 

kosakata bahasa Indonesia. 

Kosakata atau perbendarahan kata adalah: (1) semua kata yang terdapat dalam 

suatu bahasa, (2) kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara atau 

penulis, (3) kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, (4) daftar  

kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan secara singkat (Soedjito, 

1992:1) 

Dasar penguasaan berbahasa adalah kosakata. Kemampuan seseorang dalam 

menggunakan bahasa ditentukan oleh penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata 

merupakan salah satu syarat utama menentukan keberhasilan seseorang untuk 

terampil berbahasa. Makin kaya kosakata seseorang makin besar kemungkinan 

seseorang untuk terampil berbahasa dan semakin mudah menyampaikan dan 

menerima informasi baik secara lisan, tertulis maupun menggunakan tanda-tanda 

dan isyarat. Menurut Tarigan (1985: 85) kosakata dapat meningkatkan 

pertumbuhan kegiatan menulis, berbicara, membaca dan menyimak. Selain itu 

dalam status sosial juga dapat mempengaruhi dalam proses pemerolehan dan 

penguasaan kosakata bahasa Indonesia anak. Dalam hal ini peran dari keluarga 

sangat penting dalam penguasaan kosakata anak. Anak akan dengan mudah 

menirukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan mengenalkan benda-benda 

yang berada disekitar. Contohnya dalam status sosial keluarga dapat dilihat dari 

kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu yang dalam sosiologi 

dinamakan status simbol (Soekanto, 1990: 267). Ciri-ciri tersebut antara lain cara 

berpakaian, pergaulan dan cara mengisi waktu senggang.  
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1.2.2 Batasan Masalah 

Untuk memperjelas arah dari penelitian maka, peneliti membatasi 

permasalahan dalam penulisan karya ilmiah agar permasalahan tidak meluas dan 

agar pokok pembahasan dapat dikemukakan secara jelas. Penelitian kosakata 

bahasa Indonesia yang dikuasai anak usia 5 tahun. Permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis kosakata 

2. Penguasaan kosakata berdasarkan status sosial 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kosakata apa saja yang dikuasai anak usia 5 tahun berdasarkan status sosial? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia anak usia 5 tahun berdasarkan status sosial? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia anak usia 5 tahun berdasarkan status sosial. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis kosakata bahasa 

Indonesia yang dikuasai anak usia 5 tahun berdasarkan status sosial. 



7 
 

 
 

 Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia anak usia 5 tahun berdasarkan status sosial. 

 

1.4  Mafaat Penelitian 

Setelah mengetahui permasalahan dan tujuan penelitian, terdapat manfaat yang 

dapat diambil yaitu: 

a. Manfaat Teori 

 Penelitian ini dilakukan agar memperoleh manfaat agar penelitian ini dapat 

diharapkan bisa memperkaya dan menambah wawasan bagi pengembangan 

dalam bidang pemerolehan bahasa anak. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini juga memiliki manfaat yang diperoleh yaitu penelitian ini 

dapat digunakan sebagai masukkan tentang penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia anak usia 5 tahun berdasarkan status sosial. 

 Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar atau pedoman untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang penguasaan kosakata bahasa Indonesia anak usia 5 

tahun berdasarkan status sosial. 

 

1.5  Definisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan 

pengertian atau kekurang jelasan makna seandainya penegasan istilah tidak 

diberikan (PPKI, 2000: 13). 

a. Kosakata adalah sejumlah kata yang dikuasai oleh anak usia 5 tahun. 
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b. Penguasaan kosakata adalah kemampuan anak dalam penggunaan kosakata yang 

dikuasai anak usia 5 tahun. 

c. Status sosial dalam penelitian ini merupakan pola asuh yang di alami oleh si 

anak usia 5 tahun. 

 


