
PENGEMBANGAN BAHASA 
ANAK USIA DINI 

PG-PAUD 

Universitas Slamet Riyadi 
Surakarta 

Sidik Nuryanto 



PERTEMUAN 2 
Definisi bahasa 

Perkambangan Bahasa 

Fungsi bahasa 

Tahap perkembangan bahasa 

Aspek perkembangan bahasa 

Tujuan perkembangan bahasa 

Prinsip perkembangan bahasa 

Senin, 5 Maret 2018 



Definisi bahasa 

Menurut Vygotsky dalam Wolfolk (1995) 

• language provide a means for expressing ideas 
and asking question and it provides the 
categories and concept for thinking 

Menurut Jamaris (2013)  

• Bahasa dan komunikasi adalah dua aspek 
perkembangan yang berperan penting dalam 
kehidupan manusia. Tanpa kemampuan ini, sulit 
bagi manusia untuk berinteraksi antara satu sama 
lainnya 



PERKEMBANGAN BAHASA 

• Program pengembangan mencakup 
perwujudan suasana untuk berkembangnya 
kematangan bahasa dalam konteks bermain.  

• Meliputi Permendiknud 137 Tahun 2014 ayat 
1 Bahasa terdiri atas:  

• a. memahami bahasa reseptif,  

• b. mengekspresikan bahasa,  

• c. keaksaraan,  



• memahami   bahasa reseptif, mencakup 
kemampuan memahami cerita, perintah, 
aturan, menyenangi dan menghargai 
bacaan;  

 

 mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan 
bertanya, menjawab  pertanyaan, berkomunikasi 
secara lisan, menceritakan kembali yang   
diketahui, belajar bahasa pragmatik,   
mengekspresikan perasaan, ide,  dan keinginan 
dalam bentuk coretan  

• keaksaraan, mencakup pemahaman 
terhadap hubungan bentuk   dan bunyi 
huruf, meniru bentuk huruf, serta 
memahami kata dalam cerita 

 



FUNGSI BAHASA BAGI ANAK USIA 
DINI 

• Menurut Depdiknas (2000) adalah : 

• Untuk berkomunikasi dengan lingkungan 

• Sebagai alat untuk mengembangkan 
kemampuan intelektual anak 

• Sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi 
anak 

• Sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan 
buah pikiran kepada orang lain. 



TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA 
ANAK USIA DINI 

• Tahap I : Pralinguistik (0-1 tahun) 

• Tahap 2 : Holafrastik (1-2) 

• Tahap 3: (pengembangan tata bahasa 

• Tahap 4: (tata bahasa menjelang dewasa, 
yaitu 6-8 tahun) 



TAHAP I (PRALINGUISTIK) 

• Tahap meraba-1 (pralinguistik pertama).  

• Tahap ini dimulai dari bulan pertama hingga 
bulan keenam dimana anak akan mulai 
menangis, tertawa, dan menjerit. 

• Tahap meraba-2 (pralinguistik kedua).  

• Tahap ini ada dasarnya merupakan tahap kata 
tanpa makna mulai dari bulan ke-6 hingga 1 
tahun. 



TAHAP II (LINGUISTIK) 

• Tahap-I ; holafrastik (1 tahun), ketika anak-anak 
mulai menyatakan makna keseluruhan frasa atau 
kalimat dalam satu kata.  

• Tahap ini juga ditandai dengan pembendaharaan 
kata anak hingga kurang lebih 50 kosa kata. 

• Tahap-2; frasa (1-2), pada tahapini anak sudah 
mampu mengucapkan dua kata (ucapan dua 
kata).  

• Tahap ini juga ditandai dengan pembendaharaan 
kata anak sampai dengan 50-100 kosa kata. 



TAHAP III (PENGEMBANGAN TATA 
BAHASA) 

• Berada di usia prasekolah 3,4,5 tahun. 

• Pada tahap ini anak sudah dapat membuat 
kalimat, seperti telegram.  

• Dilihat dari aspek pengembangan tata bahasa 
seperti : S-P-O, anak dapat memperpanjang 
kata menjadi satu kalimat. 



TAHAP 4: (TATA BAHASA MENJELANG 
DEWASA) 

• Tahap IV (tata bahasa menjelang dewasa, 
berada pada usia 6-8 tahun).  

• Tahap ini ditandai dengan kemampuan yang 
mampu menggabungkan kalimat sederhana 
dan kalimat kompleks. 



Aspek Perkembangan Bahasa Anak 
Usia Dini 

• Kosakata 

• Sintaksis 

• Semantik 



1. KOSAKATA 

• Kosakata akan mengalamai 
perkembangan seiring dengan 
perkembangan usianya 

• Kosakata berkembang jika anak sering 
berinteraksi dengan lingkungan,  

• Contoh: Pengenalan kosataka dalam 
kehidupan sehari-hari. Seperti: Baju, 
makan, sendok, pohon, dll 



2. SINTAKSIS (TATA BAHASA) 

Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, 
akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa 
yang didengar dan dilihat anak dilingkungannya, 
anak telah dapat menggunakan bahasa lisan 
dengan susunan kalimat yang baik. 

 



3. SEMANTIK 

• Semantik artinya maksudnya penggunakan 
kata sesuai dengan tujuannya.  

• Anak ditaman kanak-kanak sudah dapat 
mengekspresikan keinginan, penolakan, 
dan pendapatnya dengan menggunakan 
kata-kata dan kalimat yang tepat. 



TUJUAN PENGEMBANGAN BAHASA 
ANAK USIA DINI 

• Mendengarkan, menyimak, menggunakan bahasa lisan 
dan lebih siap dalam bermain dan belajarnya. 

• Menggunakan pembicaraan, untuk mengorganisasikan, 
mengurutkan, berpikir jelas, ide-ide, perasaan, dan 
kejadian-kejadian. 

• Merespons terhadap yang mereka dengan komentar, 
pertanyaan dan perbuataan yang relevan. 

• Memperluas kosakata mereka meneliti arti dan suara 
dari kata-kata baru. 

• Berbicara lebih jelas dan dapat didengar dengan 
kepercayaan dan pengawasan. 



PRINSIP PENGEMBANGAN BAHASA 
UNTUK ANAK USIA DINI 

• Menurut Depdiknas (2000) 

• Sesuaikan dengan tema kegiatan dan lingkungan 
terdekat. 

• Pembelajaran harus berorientasi pada kemampuan 
yang hendak dicapai sesuai potensi anak. 

• Komunikasi guru dan anak akrab dan 
menyenangkan. 

• Guru menguasai pengembangan bahasa. 

• Diberikan alternative pikiran dalam mengungkapkan 
isi hatinya. 



PERTEMUAN ke 3 

Teori Pemerolehan Bahasa 

1. Teori Behavioral 

2. Teori Nativisme 

3. Teori Kognitif 

4. Teori Interaksionisme 

Tahap Pemerolehan Bahasa 



Definisi Pemerolehan Bahasa 

• Yaitu proses pemilikan kemampuan 
berbahasa, baik berupa pemahaman atau pun 
pengungkapan, secara alami, tanpa melalui 
kegiatan pembelajaran formal 

• Maksan (1993:20) adalah suatu proses 
penguasaan bahasa yang dilakukan oleh 
seseorang secara tidak sadar, implisit, dan 
informal.  



• Dardjowidjodjo (2003:225) menyatakan 
bahwa pemerolehan bahasa adalah proses 
penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak 
secara natural waktu dia belajar bahasa 
ibunya 

• Stork dan Widdowson (1974:134) 
mengungkapkan bahwa pemerolehan bahasa 
dan akuisisi bahasa adalah suatu proses anak-
anak mencapai kelancaran dalam bahasa 
ibunya. 

 



• Jadi pemerolehan bahasa adalah proses yang 
berlangsung di dalam otak kanak ketika dia 
memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa 
ibunya. 

• Pemerolehan bahasa berbeda dengan 
pembelajaran bahasa.  

• Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-
proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-
kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia 
memperoleh bahasa pertamanya.  

• Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan 
bahasa pertama, sedangkan pembelajaran 
bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. 

•   

 



Pertemuan 4 

• Karena Kosong dikasih Tugas dan dikerjakan di 
rumah 

• Mengelompokkan KD dan KI sesuai 
Perkembangan bahasa, mulai dari: usia 0- 6 
tahun 



4 KETERAMPILAN BAHASA ANAK 

Pertemuan ke 5 

• Keterampilan Menyimak 

• Keterampilan Berbicara 

• Keterampilan Membaca 

• Keterampilan menulis 

• Bahasa Pertama dan Kedua pada anak 



1. Keterampilan Menyimak 

• Merupakan suatu proses yang 
mencakup kegiatan 
mendengarkan bunyi bahasa, 
mengidentifikasi, menafsirkan, 
menilai bahkan mereaksi 
terhadap makna yang termuat 
pada wacana lisan.  

• Menyimak pada hakekatnya 
merupakan rangkaian kegiatan 
penggunaan bahasa sebagai alat 
komunikasi. 



• Peristiwa menyimak diawali dengan 
mendengarkan bunyi secara langsung 
atau melalui rekaman, radio, telepon, 
atau televisi.  

• Bunyi bahasa yang ditangkap telinga 
diidentifikasi menjadi suku kata, kata, 
kalimat dan wacana.  

• Jeda dan informasi ikut diperhatikan 
oleh penyimak.  

• Bunyi bahasa yang diterima kemudian 
maknanya ditafsirkan dan difahami. 

TAHAPAN MENYIMAK 



Metode Menyimak 
• Bermain 

 Bisik Berantai, tebak tebakan 

• Bernyanyi 

 Menyanyikan lagu sesuai tema 

• Bercerita 

Cerita bermuatan hiburan dan 
pendidikan karakter 

• Menjawab pertanyaan 

 Setelah bercerita bisa tanya jawab 



Contoh dalam pembelajaran 

• Usia 2-3 Tahun 

 Hafal beberapa lagu anak sederhana 

 Memahami cerita/dongeng sederhana 

 

 Usia 3-4 tahun 

• Mulai menceritakan pengalaman yang dialami 
dengan cerita sederhana 



2. Keterampilan berbicara 

• Kemampuan berbicara merupakan 
dambaan bagi setiap orang tua 

• Pada usia 4 tahun anak 
menceritakan kembali dongeng 
yang ia dengar, menjawab 
pertanyaan serta memberikan 
alasan setuju dan tidak setuju serta 
berpartisipasi dalam percakapan. 



Strategi Pembelajaran berbicara 

• Atur keberanian dan percaya diri anak 

• Pancing anak dengan pertanyaan supaya 
mereka dapat berbicara sesuai pengalaman 
mereka 

• Gunakan gambar untuk memberi kesempatan 
mereka dapat berbicara. Seperti gambar 
kebun binatang, dll. 

• Gunakan metode seperti bercakap-cakap, 
bercerita, kunjungan 



3. Keterampilan Membaca 
• Membaca memang belum diajarkan dalam 

PAUD. 

• Dalam pembelajarannya, guru hanya sebatas 
memberikan pengenalan tentang simbol A, B,  

• Dalam pengenalan simbol misal huruf A dapat 
diteruskan menjadi Apel, Bebek, dan 
sebagainya. 

• Seperti usia 5-6 tahun yang mengenal suara 
huruf awal dari nama benda-benda yang ada 
di sekitarnya, dan Menyebutkan kelompok 
gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang 
sama.  



Media Membaca 

• Flashcard 

 

 

• Puzzel 

 

 

• Gambar 



4. Keterampilan Menulis 

• Menulis untuk anak PAUD 
belum wajib 

• Diusia mereka 4-5 tahun 
diperbolehkan mengenal 
simbol-simbol, Meniru 
huruf A-Z, dan menuliskan 
nama sendiri 

 



Tahapan anak menulis 

• Tahap mencoret. 

• Tahap pengulangan 
secara linier. 

• Tahap menulis secara 
acak. 

• Tahap menulis tulisan 
nama 

• Tahap Menulis 
Pendek 



Tahap Mencoret 

• Anak sering membuat coretan-
coretan di manapun dan dengan 
benda apapun. Pada tahap ini 
keterampilan yang penting dilatihkan 
di antaranya adalah memegang alat 
tulis dengan benar dan duduk yang 
benar. Pada saat anak membuat 
coret acak guru bisa 
membimbingnya untuk memadukan 
dengan warna-warna agar anak 
merasa senang sekaligus bisa 
membimbing anak untuk memilih 
warna-warna yang serasi. 

 



Tahap Pengulangan Secara Linier 

• Anak dilatih membuat garis-garis secara 
linier. Anak perlu dibimbing membuat 
garis horisontal, garis tegak, garis miring, 
dan garis lengkung sebagai dasar untuk 
membuat huruf. Dan menyambungkan 
titik-titik sehingga  mem-bentuk huruf 
atau bangun.  



Tahap Menulis Acak 

• menulis secara acak ini dilakukan lebih inten 
ketika anak sudah bisa menulis huruf. Anak 
diberi kesempatan untuk menulis huruf apa 
saja yang ia suka sekalipun dengan rangkaian 
huruf-huruf yang tidak bisa dibaca. 



Tahap Menulis Nama 

• Keempat, tahap menulis nama. Pada tahap ini 
tentunya anak sudah bisa membuat berbagai 
huruf abjad. Biasanya anak paling senang 
menulis namanya sendiri dan nama orang-
orang terdekatnya seperti ayah, ibu, kakak, 
dan lain-lain 



Tahap Menulis Pendek 

• Kelima, tahap menulis pendek. Anak pada 
tahap ini bisa dilatih menulis kalimat-kalimat 
pendek. Kalimat ini juga disusun dengan 
katakata pendek, seperti kata yang terdiri dari 
paling banyak tiga suku kata. Contohnya ayah 
duduk , ibu makan, adek menulis, dan lain-
lain. 



Pertemuan ke 6 

• Lanjutkan lagi materi di bawah ini 

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA 



1. BEHAVIORISME DALAM BAHASA 

• Perkembangan bahasa adalah bentukan atau 
hasil dari pengaruh lingkungan.  

• Artinya, pengetahuan merupakan hasil dari 
interaksi dengan lingkungannya melalui 
pengkondisian stimulus yang menimbulkan 
respons. 

• Anak dilahirkan tidak membawa apa-apa, 
sehingga memerlukan proses belajar 

Pelopornya Skinner  



Bahasa Pertama dan Kedua  

Perbedaan 



Bahasa Indonesia sebagai Bahasa 
Pertama 

• Bahasa pertama seringkali disebut dengan 
bahasa ibu 

• bahasa ibu bukanlah bahasa apa yang 
digunakan atau dikuasai oleh si ibu sejak lahir 

• Bahasa ibu sebagai bahasa pertama yang 
dipelajari anak. Misalnya orangtua yang 
berbeda daerah jawa dan sunda. Akhirnya 
anak dianjurkan untuk mempelajari bahasa 
Indonsesia, bukan bahasa kedua orangtuanya 

• sebenarnya penggunaan bahasa pertama akan 
lebih tepat daripada penggunaan bahasa ibu. 



Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai 
Bahasa Pertama 

• Anak adalah peniru yang baik. 

• Segala sesuatu yang ia dilakukan adalah 
tiruan dari orang-orang di sekitarnya 

• Begitu pula dengan bahasa yang setiap 
hari ia dengarkan, dan amati. 

• Makanya bahasa pertama pengajarannya 
dilakukan dengan proses peniruan 



Pemerolehan Bahasa Kedua 

• Bahasa yang dipelajari anak 
setelah bahasa pertama. Ada juga 
bahasa ketiga seterusnya 

• bisa bahasa nasional, bahasa resmi 
negara, bahasa resmi kedaerahan, 
bahasa asing 

• Jika bahasa pertama adalah 
bahasa daerah bisa jadi bahasa 
kedua bahasa indonesia, bahasa 
ketiga bahasa inggris 



Faktor-Faktor Penentu dalam 
Pembelajaran Bahasa Kedua 

1. Motivasi 

2. Usia 

3. Penyajian Formal 

4. Bahasa Pertama 

5.  Faktor Lingkungan 



1. Motivasi 

• motivasi berupa dorongan yang datang dari 
dalam diri pembelajar untuk mempelajari 
bahasa kedua. 

• Fungsi integratif : motivasi ingin 
berkomunikasi dalam satu komunitas anggota 
masyarakat 

• Fungsi nstrumental: dorongan ingin 
memperoleh suatu pekerjaan atau mobilitas 
sosial pada masyarakat bahasa tersebut. 



2. Usia 

• Anak-anak lebih mudah 
dibandingkan orangtua 

• Anak dalam merupakan masa 
keemasan sehingga belum 
tertimpa oleh beberapa urusan 
seperti orang dewasa. 

• Makanya kemampuan menerima 
bahasa kedua lebih mudah 
terserap 



3.Penyajian Formal 

• Bahasa akan lebih mudah diterima dan 
dipraktekkan dalam pembeajaran formal 
seperti dikelas. 

• Akan susah jika naturalistik/ secara alami 

• Seperti pembelajaran bahasa indonesia dan 
bahasa inggris selama di sekolahan 

• Karena sudah dipersiapkan sesuai urutan dan 
kebutuhan masyarakat 



4. Bahasa Pertama 

• Orang secara sadar atau tidak, telah 
melakukan transfer unsur bahasa 
pertamanya ketika menggunakan 
bahasa kedua. Terkadang ada 
kemiripan kosakata, membandingkan 
kedua bahasa 

• Semakin besar perbedaan antara 
bahasa pertama dengan bahasa 
kedua, maka semakin besar kesulitan 
yang dihadapi dalam usaha 
menguasai bahasa kedua. 
 



5. Lingkungan 

• Lingkungan alami yang termasuk dalam 
lingkungan informal ini adalah bahasa 
yang digunakan kawan sebayan, bahasa 
media masa, telivisi radio dll 

• menekankan pada penguasaan kaidah 
bahasa pada pembelajaran secara sadar. 
Seperti saat pembelajaran bahasa di 
kelas 



Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai 
Bahasa kedua 

• Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa 
nasional 

• Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai mata 
pelajaran wajib yang dipelajari sejak usia SD 
hingga PT 

• Anak usia dini mempelajari bahasa dengan 
menstimulasi perkembangan bahasa seperti 
melatih motorik, pengucapan benda, 
membuat simbol huruf, kemampuan 
mendengar  


