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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Piaget (1952) mengemukakan empat tahapan perkembangan kognitif, yang 

terdiri dari tahap sensori motor, pra operasional, operasional kongkrit dan 

operasional formal. Masing-masing tahapan ini memiliki rentang usia dan 

kemampuan yang berbeda-beda. Teori ini mendasari sebagian besar penelitian-

penelitian tentang perkembangan kognitif anak usia dini. Pada usia pra sekolah 

(3-6 tahun), perkembangan kognitif anak berada pada tahap pra operasional. Pada 

tahapan ini anak belum mempunyai pemahaman tentang prinsip konservasi, 

terpusat pada satu aspek situasi dan keadaan, belum memahami prinsip 

reversibilitas atau pemikiran sebagai sesuatu yang tidak dapat dibalik. Pemikiran 

anak pada tahap pra operasi bersifat egosentris, mereka percaya bahwa setiap 

orang melihat dunia ini tepat seperti apa yang dia lihat.  

Kemampuan anak pada tahap ini masih belum sempurna jika dibanding 

tahapan selanjutnya, namun pada usia ini anak berada pada masa usia emas 

perkembangan yang merupakan masa-masa penting dari perkembangan. sehingga 

penanaman dan pengembangan konsep berfikir untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif sangat berperan dalam membantu perkembangan anak. Saat 

berusia 7-12 tahun, kemampuan kognitif anak sudah terlihat berubah lebih jauh 

dan meninggalkan ciri dari berfikir egosentris dan intuitif. Perkembangan kognitif 

anak berada pada tahap operasional kongkrit yang ditandai dengan 

berkembangnya kemampuan anak dalam memahami seriasi, klasifikasi, 

konservasi, korespondensi, dan transivitas. Kemampuan ini merupakan dampak 

dari proses pengayaan konsep yang dipengaruhi oleh lingkungan belajar anak.  

Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak usia pra sekolah 

lazimnya memiliki kemampuan kognitif yang berada pada tahap pra operasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak pada usia ini juga 

menguasai beberapa aspek dari tahap perkembangan operasional kongkrit. 

Mengingat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

faktor pendidikan, gizi, dan lingkungan serta perubahan kemajuan zaman yang 

sangat memungkinkan perkembangan kognitif anak. 

Temuan penelitian mengemukakan bahwa adanya peningkatan kemampuan 

kognitif anak usia pra sekolah, yang juga diasumsikan bahwa terjadi pergeseran 

usia dari tahapan perkembangan kognitif yang dikemukakan Piaget. Hasil 

penelitian yang yang mengkritisi teori piaget dalam buku psikologi pendidikan 

Jeanne Ellis Ormrod tahun 2009, menemukan bahwa pada tahap pra operasional 

anak tidak selalu egosentris, seringkali mereka mampu mengenali emosi dan 

terkadang menyadari bahwa orang lain tidak mengetahui apa yang ia ketahui 

(cross, & Watson, 2001). Selain itu, kemampuan penalaran logis pada anak-anak 

mungkin akan berbeda, tergantung dari pengalaman dan pengetahuan yang 

mereka miliki tentang suatu topik (Jeanne Ellis Ormrod,2009). 

Dilihat dari sisi pendidikan, diasumsikan bahwa peningkatan kemampuan 

dan pergeseran rentang usia tahap perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 

pendidikan yang diberikan kepada anak usia pra sekolah. Pendidikan tersebut 

dikenal dengan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertujuan untuk membantu 

anak mencapai perkembangan optimalnya dan membantu anak mempersiapkan 

diri untuk memasuki tahap pendidikan dasar dan mencapai kesiapan belajar 

akademik di sekolah. Selain itu, pelaksanaan pendidikan untuk anak pra sekolah, 

kebanyakan sudah berorientasi pada aspek akademik. Hal ini juga berpengaruh 

secara tidak lansung pada penguasaan keterampilan kognitif anak. 

Pendidikan untuk anak usia pra sekolah diselenggarakan oleh lembaga 

Taman Kanak-kanak (TK) maupun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

Pelaksanaan pendidikan di TK dan PAUD dibagi dalam dua kelompok usia, yaitu 
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kelompok A untuk usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk usia 5-6 tahun. Lembaga 

pendidikan untuk anak usia pra sekolah berkembang dengan sangat pesat, hampir 

di setiap kelurahan mempunyai satu TK/PAUD, sehingga anak-anak lebih mudah 

untuk mengakses pendidikan yang membantu perkembangannya. 

Sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk anak usia pra 

sekolah menggunakan kurikulum standar nasional, yang ditentukan oleh 

kementrian pusat. Namun, untuk pengembangan kurikulum tersebut, masing-

masing sekolah diberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan 

setempat. Kurikulum untuk anak usia pra sekolah bertujuan untuk 

mengembangkan potensi perkembangan anak secara optimal pada semua aspek. 

Salah satu fokus yang kebanyakan menjadi acuan adalah perkembangan kognitif. 

Ida istifada 2011, menemukan bahwa adanya pengaruh pelaksanaan 

kurikulum PAUD terhadap perkembangan kognitif anak. Temuan-temuan ini 

perlu diteliti lebih lanjut, apakah perkembangan kognitif merupakan dampak dari 

penerapan kurikulum, dan apakah hal ini juga akan terjadi pada anak 

berkebutuhan khusus. 

 Penelitian terhadap tahapan perkembangan kognitif anak berkebutuhan 

khusus usia pra sekolah masih jarang ditemui. Pergeseran rentang usia tahapan 

perkembangan kognitif mereka pun jarang diungkap pada tatanan pendidikan 

umum. Penelitian dan pengetahuan pada tahapan perkembangan dalam rentang 

usia tahapan perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus nampaknya perlu 

diketahui. Hal ini penting agar pemberian layanan pendidikan terhadap anak 

berkebutuhan khusus akan menjadi lebih berkembang. 

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di sebuah PAUD, ditemukan 

beberapa anak berkebutuhan khusus yang mengikuti program PAUD di lembaga 

itu. Sebagian besar dari mereka mengalami hambatan perkembangan bahasa. 

Hambatan perkembangan bahasa tersebut berupa keterlambatan perkembangan 
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bahasa. Anak yang mengalami hambatan perkembangan bahasa akan mengalami 

kesulitan dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada orang tua, guru atau teman 

sekelasnya, dan kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Kesulitan yang dialami 

anak akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap psikologis dan 

perkembangan kognitif anak, mengingat peran bahasa sebagai alat komunikasi 

yang menghubungkan anak dengan orang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, mengklaim sebagai 

PAUD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kurikulum dan layanan 

pendidikan yang diberikan terhadap semua anak di PAUD ini tidak dibedakan 

antara satu dengan yang lainnya. sehingga sangat memungkinkan Anak dengan 

Hambatan Perkembangan Bahasa untuk mencapai perkembangan optimalnya 

seperti anak-anak lainnya, terutama dari aspek perkembangan kognitif. 

Secara Prinsip kurikulum PAUD pada dasarnya bertujuan untuk 

mengembangkan potensi perkembangan anak secara optimal pada semua anak, 

termasuk Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa. Namun demikian, 

kurikulum ini perlu dianalisis seberapa besar pengaruh kurikulum yang 

dikembangkan dapat mengkonstruksi perkembangan kognitif Anak dengan 

Hambatan Perkembangan Bahasa dan apakah dapat meningkatkan tahap 

perkembangan kognitif mereka? 

Memahami perubahan perkembangan kognitif seiring dengan perubahan 

teknologi dan kehidupan yang kian berkembang menjadi penting terhadap 

batasan-batasan usia seperti yang ditetapkan oleh Piaget yang dipertanyakan 

banyak orang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, temasuk 

untuk Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa. Penelitian ini diharapkan 

akan memberikan titik terang terhadap kondisi perkembangan kognitif Anak 

dengan Hambatan Perkembangan Bahasa usia pra sekolah di PAUD, mengungkap 

hambatan-hambatan, potensi dan kemampuan anak dalam keterampilan 
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perkembangan kognitif. Selain itu, apakah kurikulum yang telah dikembangkan 

oleh penyelenggara pendidikan di PAUD memberi dampak terhadap 

perkembangan kognitif anak, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan kurikulum dalam membantu perkembangan anak, khususnya 

bagi anak yang mengalami hambatan perkembangan bahasa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tentang dampak kurikulum PAUD terhadap perkembangan kognitif 

Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa usia pra sekolah. Hasil penelitian 

ini akan memberikan gambaran perkembangan kognitif anak, termasuk hambatan 

potensi dan kemampuan kognitif Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa 

usia pra sekolah dan menjadi masukan untuk evaluasi kurikulum pendidikan 

untuk Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa usia pra sekolah di PAUD.  

  

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang terlihat dari penyelenggaraan pendidikan 

bagi Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa usia pra sekolah di PAUD 

adalah: 

1. Proses belajar untuk perkembangan kognitif di PAUD lebih didominasi oleh 

materi tentang kemampuan akademik. 

2. Anak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di PAUD 

untuk membantu perkembangan kognitif dalam tempo yang cukup lama. 

3. Kemampuan kognitif anak dengan hambatan perkembangan bahasa pra 

sekolah yang mengikuti pembelajaran di PAUD terlihat sudah mulai 

menguasai beberapa kemampuan perkembangan kognitif tahap operasional 

kongkrit yang merupakan dampak dari implementasi kurikulum Pendidikan 

Anak Usia Dini. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk lebih fokusnya 

penelitian, penulis membatasi permasalahan pada “meningkatnya kemampuan 

Kognitif Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa usia pra sekolah sebagai 

dampak dari implementasi kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini”. Untuk itu 

peneliti mencoba meneliti tentang Dampak Kurikulum Pendidikan Anak Usia 

Dini Terhadap Perkembangan Kognitif Anak dengan Hambatan Perkembangan 

Bahasa Usia Pra Sekolah. 

D. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah implementasi kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini di 

PAUD X dapat membantu perkembangan kognitif anak dengan hambatan 

perkembangan bahasa usia pra sekolah?” 

Untuk lebih mengarahkan pelaksanaan penelitian, maka dirumuskan 

masalah penelitian dalam pertanyaan sebagai berikut:  

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan profil kurikulum PAUD dan implementasi 

Kurikulum PAUD yang dapat membantu perkembangan kognitif anak 

dengan hambatan perkembangan bahasa. 

a. Bagaimana bentuk kurikulum PAUD dan pengembangan kurikulum yang 

dapat membantu perkembangan kognitif anak dengan hambatan 

perkembangan bahasa usia pra sekolah di PAUD X? 

b. Bagaimana pandangan guru terhadap kurikulum PAUD untuk membantu 

perkembangan kognitif anak dengan hambatan perkembangan bahasa 

usia pra sekolah di PAUD X? 
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c. Apakah kurikulum yang diimplementasikan oleh PAUD X memuat aspek 

perkembangan kognitif yang mengarah pada tahap perkembangan 

kognitif operasional kongkrit? 

d. Bagaimana proses implementasi kurikulum PAUD untuk membantu 

perkembangan kognitif anak dengan hambatan perkembangan bahasa 

usia pra sekolah di PAUD X? 

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan asesmen perkembangan kognitif dilihat 

dari teori Piaget pada tahap pra operasional dan tahap operasional kongkrit 

untuk anak dengan hambatan perkembangan bahasa usia pra sekolah. 

a. Bagaimana bentuk instrumen asesmen perkembangan kognitif Piaget 

tahap pra operasional dan operasional kongkrit untuk anak dengan 

hambatan perkembangan bahasa usia pra sekolah di PAUD X? 

b. Bagaimana hasil asesmen perkembangan kognitif anak dengan hambatan 

perkembangan bahasa usia pra sekolah yang bersekolah di PAUD X, 

apakah masih berada pada tahap perkembangan kognitif pra operasional 

atau sudah sampai pada tahap operasional kongkrit? 

c. Apakah instrumen asesmen perkembangan kognitif tahap pra operasional 

dan operasional kongkrit dapat digunakan untuk mengetahui 

perkembangan kognitif anak dengan hambatan perkembangan bahasa 

usia pra sekolah? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Tujuan yang berkaitan dengan profil kurikulum PAUD dan implementasi 

Kurikulum PAUD yang dapat membantu perkembangan kognitif anak dengan 

hambatan perkembangan bahasa, yang mencakup: 
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a. Memperoleh gambaran kurikulum PAUD yang dapat membantu 

perkembangan kognitif anak dengan hambatan perkembangan bahasa usia 

pra sekolah di PAUD X. 

b. Memperoleh gambaran tentang pandangan guru terhadap kurikulum 

PAUD untuk membantu perkembangan kognitif anak dengan hambatan 

perkembangan bahasa usia pra sekolah di PAUD X. 

c. Memperoleh gambaran tentang konten dan pengimplementasian 

kurikulum PAUD X yang membantu perkembangan kognitif tahap 

operasional kongkrit anak dengan hambatan perkembangan bahasa usia 

pra sekolah. 

d. Memperoleh gambaran tentang proses pengimplementasian kurikulum 

PAUD untuk membantu perkembangan kognitif anak dengan hambatan 

perkembangan bahasa usia pra sekolah di PAUD X. 

2. Tujuan yang berkaitan dengan asesmen perkembangan kognitif dilihat dari 

teori Piaget pada tahap pra operasional dan tahap operasional kongkrit untuk 

anak dengan hambatan perkembangan bahasa usia pra sekolah. 

a. Menyusun instrumen asesmen perkembangan kognitif Piaget tahap pra 

operasional dan operasional kongkrit untuk anak dengan hambatan 

perkembangan bahasa usia pra sekolah di PAUD X 

b. Memperoleh gambaran tentang tahap perkembangan kognitif anak dengan 

hambatan perkembangan bahasa usia pra sekolah yang bersekolah di 

PAUD X. 

c. Memperoleh gambaran tentang instrumen asesmen perkembangan kognitif 

yang reliabel untuk mengungkap perkembangan kognitif anak dengan 

hambatan perkembangan bahasa usia pra sekolah di PAUD X. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif 

anak usia pra sekolah, diantaranya: 

1. Orang tua 

Memberikan gambaran tentang perkembangan kognitif anak yang 

mengalami hambatan perkembangan bahasa usia pra sekolah dan memperoleh 

informasi tentang kurikulum yang dapat membantu perkembangan kognitif 

anak. 

2. Sekolah dan guru 

Bagi pihak sekolah ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

Tersedianya instrumen asesmen untuk menggali informasi tentang 

perkembangan kognitif anak usia pra sekolah khususnya anak yang 

mengalami hambatan perkembangan bahasa, serta menjadikan hasil asesmen 

sebagai bahan mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum dalam 

membantu perkembangan kognitif anak, khususnya untuk Anak dengan 

Hambatan Perkembangan Bahasa usia pra sekolah di PAUD X. Penelitian ini 

juga diharapkan memberi manfaat bagi guru dalam membentuk pemahaman 

tentang esensi perkembangan kognitif dan kurikulum yang menunjang 

perkembangan kognitif Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa usia 

pra sekolah. 

3. Peneliti 

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu dan sumber belajar dari yang dipelajari untuk diaplikasikan dari teori 

menjadi praktik yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga dapat 

memberikan sumbangan ilmu terhadap pelaksanaan pendidikan anak usia dini 
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yang membantu perkembangan kognitif Anak dengan Hambatan 

Perkembangan Bahasa usia pra sekolah. 

 


