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ABSTRAK 
 

Latar belakang: Pola asuh orang tua 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan anak, termasuk 
perkembangan bicara. Di poli tumbuh 
kembang URJ Anak RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya pada bulan Januari-Februari 2013 
jumlah kunjungan sebesar 242 anak yang 
mengalami Global development delay 
45,83%, Speech delay 19,97%, Cerebral 
palsy 0,41%, Motorik delay 4,58%, Sindrome 
down 2,08%, ADHD 0,41%, GPPH 2,5%, 
lain-lain 16,25% dan tanpa keterangan 
diagnosa 7,91%. Tujuan: Menganalisis 
hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan keterlambatan bicara pada anak usia 
1-3 tahun di URJ anak RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. Metode: Populasi penelitian 
adalah cross sectional ini adalah semua 
anak usia 1-3 tahun di URJ anak RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya pada bulan Maret – Juni 
2013, dan besar sampel 35 anak yang 
diambil dengan teknik purposive sampling. 
Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, 
lalu dianalisis dengan uji Chi-Square. Hasil: 
Dari 15 orang tua dengan pola asuh 
demokratif, sebagian besar 11 (73,3%) 
memiliki anak dengan keterlambatan bicara 
ringan dan dari 14 orang tua dengan pola 
asuh permisif, sebagian besar 9 (64,3%) 
memiliki anak dengan keterlambatan bicara 
sedang. Uji Chi-Square dengan koreksi 
kontinyuitas dari Yates didapatkan hasil  

hitung (4,825) >  tabel 

(3,841).Kesimpulan: Ada hubungan antara 
pola asuh orang tua dengan keterlambatan 
bicara pada anak usia 1-3 tahun di URJ anak 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Saran: 
Diharapkan petugas kesehatan memberikan 
penyuluhan mengenai tumbuh kembang 
anak terutama sektor bahasa. 
 

Kata kunci: pola asuh orang tua, 
perkembangan bicara 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Kemampuan berbahasa merupakan 
indikator seluruh perkembangan anak. 
Karena kemampuan berbahasa sensitif 
terhadap keterlambatan atau kerusakan 
pada sistem lainnya. Sebab melibatkan 
kemampuan kognitif, sensori motor, 
psikologis, emosi dan lingkungan disekitar 
anak. Keterlambatan bicara adalah keluhan 
orang tua yang sering dijumpai pada praktik 
dokter anak sehari-hari. Masalah ini 
mengenai 3-10% anak, dan ditemukan 3-4 
kali lebih sering pada anak laki-laki. Suatu 
pengamatan jangka panjang menyatakan 
bahwa 42,5% anak yang terlambat 
perkembangan bicaranya akan mengalami 
ganggguan membaca dan kognitif di 
kemudian hari (Irawan Mangunatmadja, 
2010). 

Menurut Effendi (2008), bahwa gangguan 
bahasa dan berbicara terjadi 1% sampai 
32% dari populasi normal dan sebanyak 
60% dari kasus yang ditemukan terjadi 
secara spontan pada anak berusia dibawah 
3 tahun. Dari hasil studi pendahuluan 
dilakukan di poli tumbuh kembang URJ Anak 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada bulan 
Januari-Februari 2013 jumlah kunjungan 
sebesar 242 anak yang mengalami Global 
development delay 110 (45,83%) anak, 
keterlambatan bicara 50 (19,97%) anak, 
Cerebral palsy 1 (0,41%) anak, Motorik delay 
11 (4,58%) anak, Sindrome down 5 (2,08%) 
anak, ADHD 1 (0,41%) anak, GPPH 6 
(2,5%) anak, Lain-lain 39 (16,25%) anak dan 
Tanpa keterangan diagnosa 19 (7,91%) 
anak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keterlambatan bicara menurut Soetjiningsih 
(1995) yaitu: pola asuh, perkembangan 
terlambat, lingkungan, kerusakan otak, cacat 
bawaan, masalah pendengaran. Selanjutnya 
dirumuskan masalah yaitu: “Adakah 
hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan keterlambatan bicara pada anak usia 
1-3 tahun di URJ Anak RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya?”.Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1) mengidentifikasi pola asuh orang tua pada 
anak usia 1-3 tahun 2) mengidentifikasi 
keterlambatan bicara pada anak usia 1-3. 3) 
menganalisis hubungan antara pola asuh 
orang tua dengan keterlambatan bicara pada 
anak usia 1-3 tahun. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan 

sumber data primer dan data sekunder. 
Penelitian ini menggunakan metode 
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pendekatan cross sectional. Variabel bebas 
yaitu pola asuh orang tua, sedangkan 
variabel terikat yaitu keterlambatan bicara 
pada anak usia 1-3 tahun. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
lembar pengumpul data dan kuesioner. 

Langkah-langkah pengolahan data dengan 
editing, coding, tabulating, dan disajikan 
dalam bentuk tabel 4x4. Kemudian dianalisis 
dengan menggunakan uji statistik chi square. 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Data Umum 

 
Tabel 1 Distribusi Jenis Kelamin Anak di 

URJ Poli anak RSUD DR.Soetomo tanggal 
20 Maret 2013 sampai 20 Juni 2013. 

 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 35 
anak didapatkan hampir seluruhnya (86%) 
berjenis kelamin laki-laki. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Usia Anak di 
URJ anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

tanggal 20 Maret 2013 sampai 20 Juni 2013 
 

 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 35 
anak didapatkan sebagian besar (54,3%) 
berusia 2 – 3 tahun. 

 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Usia Orang Tua 
di URJ anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

tanggal 20 Maret 2013 sampai 20 Juni 2013. 
 

 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 35 
anak didapatkan hampir setengahnya 17 

(48,6%) mempunyai orang tua yang berusia 
diantara 26 - 35 tahun. 

Tabel 4. Distribusi Pendidikan Orang tua di 
URJ anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

tanggal 20 Maret 2013 sampai 20 Juni 2013 
 

 
 
Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 35 anak 
didapatkan sebagian besar 20 (57,1%) 
mempunyai orang tua yang pendidikan 
terakhirnya adalah pada tingkat Perguruan 
Tinggi. 
 

Tabel 5. Distribusi Pekerjaan Orang tua di 
URJ anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

tanggal 20 Maret 2013 sampai 20 Juni 2013 
 

 
 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 35 
anak didapatkan seluruhnya 35 (100%)  
mempunyai orang tua yang bekerja. 
 
Tabel 6. Distribusi Penghasilan Orang tua di 

URJ anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
tanggal 20 Maret 2013 sampai 20 Juni 2013 

 

 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 35 anak 
didapatkan sebagian besar 19 (54,3%) 
mempunyai orang tua yang memiliki 
penghasilan  diatas UMR (Upah Minimum 
Regional) di Surabaya.                           
 

Pola Asuh Orang tua 
 

Tabel 7. Distribusi Pola Asuh Orang tua di 
URJ anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

tanggal 20 Maret 2013 sampai 20 Juni 2013. 
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Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 35 
anak didapatkan hampir setengahnya 15 
(42,9%) orang tua menerapkan pola asuh 
demokratif. 
 
Keterlambatan Bicara 

 
Tabel 8. Distribusi Diagnosa Keterlambatan 
Bicara dari Dokter di URJ anak RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya tanggal 20 Maret 2013 

sampai 20 Juni 2013 
 

 
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 35 
anak sebagian besar 18 (51,4%) anak 
memiliki diagnosa keterlambatan bicara 
sedang. 

 
Hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan keterlambatan bicara pada anak 
usia 1-3 tahun. 

 
Tabel 9. Hubungan Antara Pola Asuh 

Orang Tua dengan Keterlambatan Bicara 
Pada Anak Usia 1-3 Tahun di URJ Anak 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tanggal 20 
Maret 2013 Sampai 20 Juni 2013 

 

 
 

Tabel 9 menunjukkan bahwa dari 15 
orang tua yang menerapkan pola asuh 
demokratif sebagian besar 11 (73,3%) 
memiliki anak yang mengalami 
keterlambatan bicara ringan dan dari 14 
orang tua yang menerapkan pola asuh 
Permisif sebagian besar 9 (64,3%) memiliki 
anak yang mengalami keterlambatan bicara 
sedang. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik 
dengan uji khi-kuadrat (chi-square test) 
menggunakan tabel kontingensi 4x2 terdapat  
4 sel (50%) dengan nilai frekuensi harapan 
(expected count) <5. Maka uji khi-kuadrat 

dari pearson tidak bisa dilanjutkan karena 
tidak memenuhi syarat, sehingga analisis 

data dilakukan dengan penggabungan 
kategori (Tabel 10). 
 

Tabel 10. Hubungan Antara Pola Asuh 
Orang Tua dengan Keterlambatan Bicara 
Pada Anak Usia 1-3 Tahun di URJ Anak 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tanggal 20 
Maret 2013 Sampai 20 Juni 2013. 

 

 
 
Setelah itu, tidak ada sel yang mempunyai 
nilai E <5, sehingga tabel kontingensi ini 
memenuhi syarat uji khi kuadrat dengan 
koreksi kontinyuitas dari Yates. Didapatkan 
hasil =4,825. Ditemukan titik kritis (  

tabel) = 3,841 sehingga diperoleh  hitung 

(4,825) >  tabel (3,841). Maka hipotesis 

nihil ditolak, yang berarti ada hubungan 
antara pola asuh orang tua dengan 
keterlambatan bicara pada anak usia 1-3 
tahun di URJ anak RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. 
 
PEMBAHASAN 
 
Pola Asuh Orang Tua 

 
Dari 35 anak didapatkan hampir 

setengahnya (42,9%) orang tua menerapkan 
pola asuh demokratif yaitu pola asuh yang 
baik dalam menunjang pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Lalu, didapatkan 
sebagian besar (57,1%) menerapkan pola 
asuh yang kurang mendukung 
perkembangan bicara pada anak yaitu 
otoriter: 5,7%, permisif: 40%, penelantar: 
11,4%.  

Pola asuh adalah cara orang tua 
mendidik anak dan membesarkan anak yang 
dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain 
faktor budaya, agama, kebiasaan dan 
kepercayaan serta kepribadian orang tua 
baik orang tua sendiri atau orang yang 
mengasuh anak (Markum, 2002). 

Penelitian ini menunjukan bahwa masih 
banyak orang tua yang menerapkan pola 
asuh yang kurang mendukung 
perkembangan bicara anak yaitu pola asuh 
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otoriter, permisif dan penelantar. Hal ini 
dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu 
dari segi usia, pendidikan, pekerjaan dan 
penghasilan orangtua. 

Dari segi usia terdapat hampir 
setengahnya (48,6%) anak mempunyai 
orang tua yang berusia diantara 26-35 tahun. 
Usia dari orangtua dapat mempengaruhi 
orang tua dalam memilih suatu bentuk pola 
asuh bagi anaknya. Orang tua yang usianya 
masih muda cenderung untuk memilih pola 
sosialisasi yang demokratis atau permisif 
dibanding dengan mereka yang sudah lanjut 
usia. 

Dari segi pendidikan terdapat sebagian 
besar (57,1%) mempunyai orang tua yang 
pendidikan terakhirnya adalah PT. Tinggi 
rendahnya jenjang pendidikan yang dikecap 
orang tua juga menentukan pola asuh dalam 
sebuah keluarga. Semakin tinggi dan maju 
pendidikan orang tua, biasanya semakin baik 
pula keputusan mereka dalam menerapkan 
suatu pola asuh pada anak-anaknya. 

Dari segi pekerjaan seluruh (100%) anak  
mempunyai orang tua yang bekerja dan 
sebagian besar (54,3%) anak mempunyai 
orang tua yang memiliki penghasilan  diatas 
UMR (Upah Minimum Regional) Surabaya.                         
Status sosial ekonomi juga mempengaruhi 
orangtua dalam menggunakan pola 
sosialisasi mereka bagi anak-anaknya. Jika 
orang tua adalah orang yang terpandang di 
suatu lingkungan, maka biasanya orangtua 
akan menerapkan pola otoriter karena ingin 
anak-anaknya menurut padanya, sehingga 
pandangan orang lain pada orang tuanya 
tetap baik. 

Menurut Ira Petranto (2005) Orang tua 
dengan Pola asuh demokratis bersikap 
rasional, selalu mendasari tindakannya 
dengan pemikiran-pemikiran. Orang tua 
dengan pola asuh otoriter cenderung 
menetapkan standar yang mutlak harus 
dituruti, biasanya dibarengi dengan 
ancaman-ancaman. Orang tua dengan Pola 
asuh permisif  memberikan kesempatan 
pada anaknya untuk melakukan sesuatu 
tanpa pengawasan yang cukup darinya. 
Orang tua dengan Pola asuh penelantar 
memeberikan waktu dan biaya yang sangat 
minim kepada anak-anaknya. 
 
Keterlambatan Bicara pada anak usia 1-3 
tahun di URJ anak RSUD Dr. Soetomo 
 

Dari 35 anak didapatkan hampir 
seluruhnya (86%) berjenis kelamin laki-laki, 
sebagian besar (54,3%) berusia 2-3 tahun, 
sebagian besar (51,4%) mengalami 
keterlambatan bicara sedang.  

Keterlambatan bicara adalah keluhan 
orang tua yang sering dijumpai pada praktik 

dokter anak sehari-hari. Masalah ini 
mengenai 3-10% anak, dan ditemukan 3-4 
kali lebih sering pada anak laki-laki. Suatu 
pengamatan jangka panjang menyatakan 
bahwa 42,5% anak yang terlambat 
perkembangan bicaranya akan mengalami 
ganggguan membaca dan kognitif di 
kemudian hari (Irawan Mangunatmadja, 
2010). 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 
Di Poli Anak RSUD Dr.Soetomo Surabaya 
banyak anak yang didiagnosa oleh dokter 
keterlambatan bicara sedang yaitu 
Keterlambatan lebih berat dari akusisi bunyi 
kata-kata dan perkembangan bahasa 
terlambat. 

Menurut Ferdinand Zaviera (2008) 
keterlambatan bicara pada anak disebabkan 
oleh beberapa faktor diantaranaya faktor 
televisi, jenis kelamin anak dan bahasa 
bilingual. Kebanyakan nonton televisi pada 
anak-anak usia batita merupakan faktor yang 
membuat anak lebih menjadi pendengar 
pasif. Pada saat nonton televisi, anak akan 
lebih sebagai pihak yang menerima tanpa 
harus mencerna dan memproses informasi 
yang masuk sehingga sel-sel otak yang 
mengurusi masalah bahasa dan bicara akan 
terhambat perkembangannya. 

Didapatkan hampir seluruhnya (86%) 
berjenis kelamin laki-laki. Menurut Syamsu 
yusuf (2008), Pada tahun pertama usia anak, 
tidak ada                 perbedaan dalam 
vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun 
mulai usia dua tahun, anak wanita 
menunjukkan perkembangan yang lebih 
cepat dari anak pria. 
 
Hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan keterlambatan bicara pada anak 
usia 1-3 tahun di URJ anak RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya 

Dari 15 orang tua yang menerapkan pola 
asuh demokratif sebagian besar (73,3%) 
memiliki anak yang mengalami 
keterlambatan bicara ringan. Dari 2 orang 
tua yang menerapkan pola asuh otoriter 
seluruhnya (100%) memiliki anak yang 
mengalami keterlambatan bicara sedang. 
Dari 14 orang tua yang menerapkan pola 
asuh permisif sebagian besar (64,3%) 
memiliki anak yang mengalami 
keterlambatan bicara sedang. Dari 4 orang 
tua yang menerapkan pola asuh penelantar 
sebagian besar (75%) memiliki anak yang 
mengalami keterlambatan bicara sedang. 
Hasil uji statistik didapatkan ada hubungan 
antara pola asuh orang tua dengan 
keterlambatan bicara pada anak usia 1-3 
tahun di URJ anak RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya.  
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Pada penelitian ini didapatkan orang tua 
yang menerapkan pola asuh demokratif 
sebagian besar anak mengalami 
keterlambatan bicara ringan dapat 
disebabkan karena kurangnya komunikasi, 
menurut Ferdinand Zaviera (2008) Sering 
orang tua malas mengajak anaknya bicara 
panjang lebar dan hanya bicara satu dua 
patah kata saja yang isinya instruksi atau 
jawaban sangat singkat sehingga anak 
menjadi pendengar pasif.  

Orang tua yang menerapkan pola asuh 
otoriter, seluruhnya memiliki anak yang 
mengalami keterlambatan bicara sedang, 
dikarenakan orang tua tipe ini tidak 
mengenal kompromi dalam berkomunikasi 
biasanya bersifat satu arah dan menetapkan 
standar mutlak harus dituruti (Ira Petranto, 
2005). Juga karena faktor Status sosial 
ekonomi juga mempengaruhi orangtua 
dalam menggunakan pola sosialisasi mereka 
bagi anak-anaknya. Jika orang tua 
terpandang di lingkungannya biasanya orang 
tua akan menerapkan pola otoriter karena 
ingin anak-anaknya menurut padanya, 
sehingga pandangan orang lain pada orang 
tuanya tetap baik. 

Orang tua menerapkan pola asuh 
Permisif sebagian besar memiliki anak yang 
mengalami keterlambatan bicara sedang hal 
ini disebabkan kurangnya bimbingan orang 
tua, anak selalu mendapatkan apa yang 
diinginkan, (Ira Petranto, 2005) dan 
beberapa faktor lain seperti faktor televisi, 
kebanyakan nonton televisi pada anak-anak 
usia batita merupakan faktor yang membuat 
anak lebih menjadi pendengar pasif 
Ferdinand Zaviera (2008). Faktor usia orang 
tua yaitu yang usianya masih muda 
cenderung untuk memilih pola sosialisasi 
yang permisif dibanding dengan mereka 
yang sudah lanjut usia  (Ira Petranto, 2005). 

Orang tua yang menerapkan pola asuh 
penelantar sebagian besar mengalami 
keterlambatan bicara sedang dikarenakan 
mereka memberikan waktu dan biaya yang 
sangat minim kepada anak-anaknya. Waktu 
mereka kebanyakan digunakan untuk 
keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, 
dan kadang juga biaya pun dihemat-hemat 
untuk anak mereka.termasuk dalam tipe ini 
adalah perilaku penelantar secara fisik dan 
psikis pada ibu depresi. Ibu yang depresi 
pada umumnya tidak mampu memberikan 
perhatian fisik maupun psikis pada anaknya 
Rusdjiana (2006). 

Solusi yang dapat dilakukan orang tua 
untuk membantu anak dengan 
keterlambatan bicara, antara lain: dengan 
memberikan stimulus yang dapat 
merangsang anak untuk bicara. Misalnya, 
dengan bermain, bernyanyi bersama, 

bercerita bersama, memperkenalkan suatu 
benda dan bagaimana mengucapkannya, 
tunjukkan bendanya dan katakan nama 
benda tersebut secara perlahan mulailah 
dengan kata-kata dari benda yang disukai 
anak, terapi bicara dapat dilakukan dengan 
bicara bersama dengan anak secara intensif 
dan penuh kesabaran, membiarkan anak 
meluangkan waktunya berinteraksi dengan 
orang dewasa sehingga pengalaman 
perbendaharaan kata bertambah melalui 
aktivitas bercakap-cakap atau mendengar 
dan jangan memaksa anak untuk segera 
berbicara bila dia memang belum ingin 
bicara dan jangan tertawa jika mendengar 
bahasa yang digunakan anak. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian ditarik 

kesimpulan: 1) hampir setengah orang tua 
menerapkan pola asuh demokratif dan 
hampir setengah orang tua menerapkan pola 
asuh permisif, 2) sebagian besar anak 
didiagnosis keterlambatan bicara sedang, 3) 
ada hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan keterlambatan bicara pada anak usia 
1-3 tahun di URJ anak RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. 
 
Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian, maka 

disarankan: 1) bagi petugas kesehatan 
Sebagai masukan bagi petugas kesehatan 
seperti dokter, perawat, dan bidan untuk 
memberikan penyuluhan mengenai tumbuh 
kembang anak terutama tentang 
keterlambatan bicara sehingga angka 
kejadian keterlambatan bicara dapat 
mengalami penurunan dan anak Indonesia 
dapat tumbuh dan berkembang secara 
optimal. 2) Bagi Masyarakat diharapkan lebih 
aktif untuk mengikuti perkembangan bicara 
anak setiap jenjang usianya dan 
memberikan stimulasi dini pada anak 
sehingga keterlambatan bicara lambat laun 
dapat normal sesuai perkembangan dan 
pertumbuhan anak. 3) Diharapkan peneliti 
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
pola asuh orang tua terhadap keterlambatan 
bicara pada anak sehingga angka kejadian 
keterlambatan bicara dapat menurun. 
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