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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum ke 

jenjang pendidikan dasar sebagai suatu upaya pembinaan ditunjukan bagi 

anak sejak lahir hingga usia enam tahun. Pembinaan dilakukan melalui 

pemberian stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak. Tujuan pemberian rangsangan ini 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

seperti pendidikan yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal. Pendidikan anak usia dini sebagai bagian penting dari 

pendidikan di Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 

14 dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut”. 

Program stimulasi di PAUD diharapkan mengembangkan pada 

peletakan dasar kearah pertumbuhan dengan mengembangkan aspek-aspek 

perkembangan anak yaitu (koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya pikir dan daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosial-emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan 

komunikasi, disesuaikan melalui keunikan dan tahap-tahap perkembangan 

yang dilalui oleh anak usia dini. 

Anak usia dini berada dalam masa keemasan disepanjang rentang 

usia perkembangan manusia. Selama masa inilah anak secara khusus 

mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungan (Montessori dalam 

Sujiono, 2009: 2). Perkembangan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh 

stimulasi yang diberikan oleh orang tua maupun pendidik. Stimulasi yang 
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positif akan memberikan dampak yang baik terhadap tumbuh-

kembang anak usia dini. Stimulus yang digunakan dapat berupa aktivitas 

bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan cara anak mendengarkan 

cerita, bertanya dari hal kecil misalnya “kamu sedang ngapain” agar 

melatih anak dalam perkembangan komunikasi. 

Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu hal yang 

memiliki peranan penting bagi kehidupan anak. Melalui komunikasi yang 

baik anak dapat menyampaikan segala pemikirannya kepada orang lain, 

baik secara lisan ataupun tulisan. Kemampuan komunikasi yang baik, yaitu 

di mana bahasa lisan dan tulisan anak dapat dengan mudah dipahami oleh 

orang lain. Kemampuan berkomunikasi bukan hanya dapat mengantarkan 

anak mampu dalam aspek akademik saja, tetapi kemampuan 

berkomunikasi akan berpengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan 

bahasa anak salah satunya akan membawa anak diterima oleh lingkungan 

sosial di mana ia berada. 

Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk 

menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan 

pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan 

anak. Stimulasi yang didapat anak baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan membawa dampak bagi sepanjang kehidupan anak 

selanjutnya. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam 

pembentukan karakter dan kepribadian anak (Sugiyono, 2009: 102). Hal 

ini juga berlaku untuk semua anak usia dini termasuk anak berkebutuhan 

khusus atau anak yang mengalami gangguan psikologi seperti anak yang 

hiperaktif namun kurang dalam perkembangan komunikasinya. 

Menurut Maria Ulfa (2015:101) tanda-tanda yang terlihat dari anak 

hiperaktif yaitu: 

1. Intensi atau pemusatan perhatian yang kurang dapat dilihat dari 

kegagalan seorang anak dalam memberikan pengalaman secara utuh 

terhadap sesuatu, anak tidak mampu mempertahankan konsentrasinya 

terhadap sesuatu, sehingga mudah sekali beralih perhatian dari satu hal ke 
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hal yang lain, ketidakmampuan memusatkan perhatian bisa terjadi pada 

beberapa hal seperti membaca dan menyimak pelajaran.  

2. Mempunyai terlalu banyak energi tanda hiperaktif dapat dilihat 

dari perilaku anak yang tidak bisa diam, duduk dengan tenang merupakan 

sesuatu yang sulit dilakukan, ia akan bangkit dan berlari-lari, berjalan 

kesana kemari, bahkan memanjat-manjat, di samping itu, ia cenderung 

banyak bicara dan menimbulkan suara berisik. 

3. Implusif adalah gejala implusif ditandai dengan kesulitan anak 

untuk menunda respon ada semacam dorongan untuk mengatakan atau 

melakukan sesuatu yang tidak terkendali, dorongan tersebut mendesak 

untuk diekspresikan dengan segera dan tanpa petimbangan. Contoh nyata 

dari gejala implusif adalah perilaku tidak sabar, anak tidak akan sabar 

untuk menunggu orang menyelesaikan pembicaraan, anak menyela 

pembicaraan atau buruburu menjawab sebelum pertanyaan selesai 

diajukkan, bertindak tanpa berfikir, seperti mengejar bola yang lari kejalan 

raya, menabrak pot bunga pada waktu berlarian di ruangan, atau berbicara 

tanpa dipikirkan terlebih dahulu akibatnya merupakan manifestasi lain dari 

perilaku yang implusif.  

Menurut Maria Ulfa (2015:102) adapun problem-problem anak 

hiperaktif sebagai berikut: 

1. Problem di Sekolah anak hiperaktif tidak mampu mengikuti 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik, konsentrasi yang 

mudah terganggu membuat anak tidak dapat menyerap materi pelajaran 

secara keseluruhan. Rentang perhatian yang pendek membuat anak ingin 

cepat selesai bila mengerjakan tugas-tugas sekolah. 

2. Problem di Rumah 

Dibandingkan dengan anak lain, anak hiperaktif biasanya mudah 

cemas dan kecil hati, selain itu ia juga mudah mengalami gangguan 

psikosomati (gangguan kesehatan yang di sebabkan faktor psikologis) 

seperti sakit kepala dan sakit perut, hal ini berkaitan dengan rendahnya 

toleransi terhadap frutasi sehingga bila mengalami kekecewaan ia 

gampang emosi. 
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3. Problem Berbicara  

Anak hiperaktif biasanya suka berbicara, ia banyak berbicara, 

namun sesungguhnya kurang efisien dalam berkomunikasi, gangguan 

pemusatan perhatian membuatnya sulit melakukan komunikasi yang 

timbale balik. Anak hiperaktif cenderung sibuk dengan diri sendiri dan 

kurang mampu merespon lawan bicara dengan cepat. 

Perilaku hiperaktif merupakan sebuah perilaku yang berlebihan dan 

sulit untuk dikontrol. Secara umum Perilaku hiperaktif pada anak usia dini 

yang dapat di tunjukkan dengan perilaku yang sulit untuk diam, banyak 

bergerak tidak jelas dan berlebihan, kurang memiliki kontrol terhadap 

perilakunya. 

 Rasmi Amin (2012) mengungkapkan bahwa hiperaktif adalah 

suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau 

diam, tidak terkendali, tidak menaruh perhatian dan impulsive (bertindak 

sekehendak hatinya). Attention-Deficit/Hyperactive Disorder atau ADHD 

adalah nama yang diberikan untuk anak-anak, remaja, dan beberapa orang 

dewasa, yang kurang mampu meperhatikan, mudah dikacaukan, dengan 

over aktif, dan juga impulsif. ADHD adalah suatu gangguan neurobiologi, 

dan bukan penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik. Banyak 

macam faktor yang disebut sebagai penyebab ADHD (Millichap, 2013:1). 

jika didefinisikan secara umum ADHD menjelaskan kondisi anak-anak 

yang memperlihatkan simtom-simtom (ciri atau gejala) kurang 

konsentrasi, hiperaktif dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidak 

seimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka (Baihaqi, 2008 : 2). 

Pengertian itu didukung oleh Peters dan Douglas (dalam Rusmawati 

&Dewi, 2011:75) yang mendeskripsikan “attention deficit hyperactivity 

disorder” (ADHD), sebagai gangguan yang menyebabkan individu 

memiliki kecenderungan untuk mengalami masalah pemusatan perhatian, 

kontrol diri, dan kebutuhan untuk selalu mencari stimulasi.  

Sedangkan menurut Barkley dalam (Rusmawati & Dewi,2011:75) 

ADHD adalah hambatan untuk mengatur dan mempertahankan perilaku 

sesuai peraturan dan akibat dari perilaku itu sendiri. Gangguan tersebut 
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berdampak pada munculnya masalah untuk menghambat, mengawali, 

maupun mempertahankan respon pada suatu situasi. Istilah berkebutuhan 

khusus secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai 

kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, 

dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya Efendi 

(Abdullah, 2013). Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki 

perbedaan dengan anak -anak secara umum atau rata - rata anak seusianya. 

Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau 

bahkan lebih dalam dirinya. Sementara menurut Heward (UNY, 2010), 

anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang 

berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada 

ketidak mampuan mental, emosi atau fisik.  

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan 

penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan 

kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang 

berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau 

kelainan pada aspek :1. Fisik/motorik: cerebral palsi, polio. 2. Kognitif : 

mental retardasi, anak unggul (berbakat). 3. Bahasa dan bicara. 4. 

Pendengaran. 5. Penglihatan. 6. Sosial emosi (UNY, 2010). 

Ciri-ciri anak yang hiperaktif yaitu pada gangguan pemusatan 

perhatian disertai gejala hiperaktifitas motorik yang dikenal sebagai 

Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) atau Attention Deficit 

Disorder (ADD) ini menjangkiti 3-5%  anak berusia 4-14 tahun. 

Gejalanya, anak tidak mampu memusatkan perhatian (konsentrasi) pada 

satu tugas tertentu. Faktor-faktor penyebabnya bisa berupa temperamen 

bawaan, pengaruh lingkungan, malfungsi otak, epilepsi, juga kondisi 

gangguan di kepala, seperti gegar otak, trauma kepala karena persalinan 

sulit atau kepala pernah terbentur, infeksi, keracunan, gizi buruk, dan 

alergi makanan. Gangguan ini tak kentara, karena anak tidak mengeluh 

sakit, walau sebetulnya telah terjadi gangguan pada susunan saraf pusat. 

Dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami gangguan 

hiperaktif ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk 
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memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapinya. Hal ini 

mengakibatkan rentang perhatian sangat singkat apabila dibandingkan 

anak lain yang seusianya. Selain itu perilaku tidak bisa diam, semaunya 

sendiri. Kelainan ini dapat mengganggu perkembangan anak dalam hal 

kognitif, perilaku, sosialisasi, maupun komunikasi. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa di sekolah 

Raudlatul Athfal An-Nazla banyaknya peserta didik di kelas A yang 

berada pada rentang usia 4 s.d 5 tahun berjumlah 9 anak. Permasalahan 

yang terjadi di kelas A sekolah Raudlatul Athfal An-Nazla yaitu terdapat 

seorang anak yang memiliki keunikan berbeda dengan anak lainnya yaitu 

anak hiperaktif. Anak ini terlihat mengalami kendala dalam berkonsentrasi 

saat beraktivitas di kelas atau bermain, mobilitas tinggi, cenderung tidak 

bisa tenang, dan terkadang bersikap tidak menyenangkan kepada 

temannya. Kesulitan yang dialami anak hiperaktif ini bukan hanya tidak 

bisa fokus dan tidak mau diam akan tetapi anak ini juga memiliki kesulitan 

verbal (berbicara) atau berkomunikasi dengan teman dan gurunya. Oleh 

karena itu peneliti ini mengambil judul “Kemampuan Komunikasi Anak 

Usia Dini yang Hiperaktif”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat 

rumusan masalah yaitu: 

Bagaimana kemampuan komunikasi anak usia dini yang hiperaktif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin di dicapai yaitu: 

Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi anak usia dini yang 

hiperaktif 
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D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

pendidik PAUD serta orangtua dalam melaksanakan suatu penelitian 

masalah kemampuan komunikasi anak usia dini yang hiperaktif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak Usia Dini 

Dalam penelitian ini anak diharapkan dapat memiliki 

kepribadian yang baik atau positif dalam kemampuan komunikasi 

pada anak yang hiperaktif. 

b. Bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman 

dan pengalaman untuk menangani kemampuan komunikasi anak 

yang hiperaktif. 

c. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan dapat berkolaborasi dengan 

orangtua anak yang terkait kemampuan komunikasi anak usia dini 

yang hiperaktif. Sehingga orang tua dapat menangani kemampuan 

komunikasi anak yang hiperaktif dengan optimal. 

 

 


