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     BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan sistem yang kompleks, suatu sistem simbol linguistik yang 

digunakan manusia untuk berkomunikasi (Purwo, 1991: 134). Bahasa sangat penting 

untuk fungsi sosial dan pendidikan. Salah satu fungsi komunikasi ialah melalui 

bicara, suatu ekspresi verbal suatu bahasa yang dibutuhkan karena lingkungan budaya 

tempat kita tinggal menggunakan cara berkomunikasi demikian. Itulah sebabnya 

orangtua sangat cemas apabila anaknya mengalami keterlambatan berbicara atau 

gangguan berbahasa, karena hal ini akan berdampak pada perkembangan pendidikan, 

sosial, dan kesempatan berkarir di kemudian hari.  

Perkembangan berbahasa pada anak bergantung pada pengalaman yang 

diperoleh anak selama masa perkembangan (dalam Purwo, 1991), jadi, Pengalaman 

yang diperoleh anak bergantung pada lingkungan sosial anak, kesiapan untuk belajar, 

dan tidak terlepas dari seluruh aspek perkembangan anak seperti perkembangan 

motorik kasar dan motorik halus, serta perkembangan kognitif juga mempengaruhi 

perkembangan bahasanya.  

Anak-anak pada umumnya mampu mengucapkan kata-kata dengan jelas dan 

benar merupakan hal yang mudah tetapi, anak-anak yang lain memerlukan banyak 

latihan sebelum mereka bisa mengucapkan semua bunyi dalam bahasa mereka secara 

benar. Penting untuk kita memahami gangguan dalam memproduksi bunyi-ujaran. 
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, di zaman yang semakin 

canggih dengan teknologi komunikasi, orangtua lebih menuntut anaknya berbicara 

baik pada usia yang lebih dini. Tuntutan sekolah pun semakin tinggi. Di Taman 

Kanak-kanak sudah mulai diajarkan membaca dan menulis, akibatnya, anak yang 

terlambat perkembangan bicaranya tidak dapat mengikuti pelajaran di TK. Kedua, 

dengan semakin majunya pengetahuan dan canggihnya teknologi kedokteran maka 

angka kematian bayi dapat dikurang, tetapi jumlah anak-anak yang berkelainan 

meningkat, termasuk pula anak dengan gangguan bicara atau berbahasa. 

Berdasarkan  hal  itu,  penulis tertarik untuk meneliti gangguan dalam 

kemampuan  berbahasa. Gangguan berbahasa yang akan dibahas yaitu mengenai 

penyakit disleksia. Penyakit disleksia adalah suatu penyakit kelainan dengan dasar 

neurologis, bersifat familiar yang berhubungan dengan kemampuan penguasaan dan 

pemerosesan bahasa. Peneliti dari Yale University, Dr. Sally Sahywitz, berpendapat 

bahwa untuk mempelajari bahasa, penderita disleksia menggunakan bahasa otak yang 

lain, yang tidak digunakan orang-orang pada umumnya dalam kegiatan memproses 

bahasa. Pendapat ini diperkuat dengan berbagai bukti ilmiah dari autopsi, 

pengamatan, maupun study pencitraan hasil penelitian Dr. Albert M. Galaburda, MD. 

Neurolog Harvard Medical School, yang menyimpulkan disleksia merupakan kondisi 

yang berkaitan erat dengan sistem saraf (Hermijanto, 2016:37). Galaburda 

mengatakan bahwa belahan otak kanan penderita disleksia lebih besar dari pada otak 

kanan manusia pada umumnya, sementara belahan kirinya lebih kecil daripada otak 

kiri manusia pada umumnya. 
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 Gangguan berbahasa khususnya bagi penderita disleksia ini ternyata terjadi 

pada siswa di TK Hani Labz School. Salah satunya  Ahmad Haikal Pratama. Haikal 

tinggal di daerah Kerandangan. Beberapa contoh pelafalan kalimat dari Haikal adalah 

ketika mengatakan ‘dah makan sana’. Yang berarti Haikal menjelaskan tentang dia 

telah melakukan suatu pekerjaan yaitu makan di suatu tempat. Namun terdapat 

penghilangan fonem /s/ dan /u/ pada kata /dah/. Seharusnya penggunaan lafal yang 

tepat adalah /sudah/ yaitu memiliki 5 fonem pembentuknya. Bukan hanya kesalahan 

dalam bidang fonologi, dari data penelitian dapat kita temukan kesalahan dalam 

bidang morfologi yaitu pada kata [sulap]. Terdapat penghilangan prefiks [di-].  Kata 

yang seharusnya diucapkan adalah [disulap].  

 Penelitian tentang kemampuan berbahasa pada anak-anak yang memiliki 

gangguan berbahasa khususnya di usia 5 tahun adalah kajian yang sangat menarik 

bagi penulis. Hal ini disebakan oleh ketertarikan penulis terhadap ilmu 

psikolinguistik dan perkembangan bahasa anak-anak. Penulis mengangkat 

permasalahan ini sebagai subjek penelitian karena anak penderita disleksia 

merupakan anak yang istimewa dan menarik untuk dikaji kemampuan berbahasanya.. 

Penulis juga tertarik untuk mengangkat penelitian ini karena jarang adanya topik yang 

membahas permasalahan mengenai suatu faktor medis khususnya penyakit disleksia 

dalam kemampuan berbahasa anak-anak. Dengan alasan itu penelitian ini layak untuk 

diteliti. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarakan paparan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kemampuan berbahasa anak penderita disleksia usia 5 tahun di 

TK Hani Labz School. Masalah dalam penelitian ini dirinci menjadi beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kemampuan berbahasa anak penderita disleksia usia 5 tahun dari 

aspek fonologi? 

2. Bagaimanakah kemampuan berbahasa anak penderita disleksia usia 5 tahun dari 

aspek morfologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai 

berikut :  

1. mendeskripsikan kemampuan berbahasa dari aspek Fonologi penderita disleksia. 

2. mendeskripsikan kemampuan berbahasa dari aspek Morfologi penderita disleksia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan manfaat penelitian mengenai kemampuan 

berbahasa anak usia 5 tahun penderita disleksia. Manfaat yang diuraikan berdasarkan 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memiliki manfaat baik untuk diri peneliti sendiri maupun orang 

lain. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. memberikan masukan tentang kemampuan berbahasa penderita disleksia usia 5 

tahun dari aspek fonologi dan morfologi.  

2. menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang kemampuan berbahasa 

penderita disleksia usia 5 tahun dari aspek fonologi dan morfologi pada anak 

usia 5 tahun. 

3. memberikan sumbangan untuk perkembangan teori-teori psikolinguistik. 

4. membantu penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

kemampuan berbahasa pada anak usia 5 tahun. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami dan 

mendapatkan gambaran mengenai kemampuan berbahasa anak penderita disleksia 

usia 5 tahun di TK Hani Labz School. Dengan pemahaman tersebut pula, pembaca 

dapat memperkaya wawasan mengenai khasanah penemuan tentang kemampuan 

berbahasa dan kesadaran dalam berbahasa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Peninjauan terhadap penelitian lain sangat penting untuk mengetahui relevansi 

penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini 

beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian pertama yaitu dilakukan oleh Joan Winstia Lenova Putri (2012)  

yang berjudul “Penanganan Anak Penderita Disleksia Usia 5-6 Tahun dengan Metode 

Fernald Di TK Pertiwi 1 Gawan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 

2011/2012”. Penelitian ini bertujuan untuk menangani anak disleksia dengan Metode 

Fernald yang menangani anak disleksia dengan cara visual, auditory, taktil, dan 

kinestetik. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  menggunakan  metode  

dari Fernald anak-anak yang kesulitan membaca dapat sedikit berkurang  karena 

dengan melalui  cara  belajar  membaca  menggunakan  visual,  auditory,  taktil,  dan  

kinestetik. Setelah dilakukan tindakan dengan metode  fernald,  kemampuan  

berkonsentrasi  anak  menunjukkan  peningkatan  yakni anak  mampu  berkonsentrasi  

dalam  pembelajaran  membaca. 

Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Saskia Mabrura (2016)  yang 

berjudul ”Sistem Pakar Diagnosa Disleksia Pada Anak Menggunakan Metode Naïve 

Bayesian Berbasis Android”. Pada penelitian ini penulis membangun suatu sistem 

pakar yang mampu mendiagnosa disleksia pada anak usia 5 tahun ke atas 
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menggunakan metode Naïve Bayesian (NB) yaitu sistem yang akan menampilkan 

daftar gejala kemudian user memberikan respon berupa jawaban (Ya-Tidak) pada 

sistem kemudian sistem akan membandingkan antara data disleksia dan tidak 

disleksia sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan solusi penanganan yang dapat 

dilakuan user berupa informasi terapi yang dapat dilakukan orang tua/guru. Dari 

penelitian ini dilakukan sebuah aplikasi sistem pakar barbasis android yang dapat 

membantu seseorang dalam memperoleh informasi dalam mendiagnosa disleksia 

pada anak. 

Penelitian yang relevan terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jeanny 

Florencia (2012)  yang berjudul “Gambaran Penyesuaian Diri Individu dengan 

Gangguan Disleksia”. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 

wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan penelitian 

berjumlah 1 orang dengan 1 orang significant other. Informan penelitian memiliki 

keriteria berusia 18-40 tahun, mengalami gangguan disleksia, belum mengetahui 

bahwa dirinya menderita disleksia, dan terdaftar sebagai mahasiswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa informan memiliki karakteristik penyesuaian diri sesuai dengan 

Teori Haber dan Runyon. Pada beberapa karakteristik, informan belum sepenuhnya 

menunjukkan karakteristik penyesuaian diri yang efektif. Peneliti juga menemukan 

adanya faktor lingkungan yang berpengaruh pada penyesuaian diri informan. 

Berdasarkan judul penelitian di atas, terdapat kesamaan yang akan diteliti 

yaitu mengenai penelitian terhadap anak penderita disleksia. Sedangkan, perbedaan 

yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang diuraikan di 
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atas terlihat dari objek permasalahan yaitu pada penelitian ini menganalisis mengenai 

kemampuan berbahasa anak disleksia. Pada kajian kemampuan berbahasa 

memfokuskan terhadap kemampuan anak dalam berkomunikasi khususnya dalam 

aspek fonologi dan morfologinya serta perbandingannya dengan kemampuan 

berbahasa anak normal pada umumnya. Sedangkan penelitian terdahulu yakni pada 

Joan Winstia Lennova Putri (2012) mneliti tentang cara menangani anak penderita 

disleksia usia 5 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Saskia Mabrura (2016) tentang 

sistem pakar yang mampu mendiagnosa di usia 5 tahun. Penelitian yang dilakukan 

oleh Jeanny Florencia (2012) yang memperhatikan bentuk penyesuaian diri individu 

dengan gangguan disleksia. Sepanjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti, belum 

ditemukan penelitian yang membahas permasalahan mengenai kemampuan berbahasa 

anak yang mengidap suatu faktor medis khususnya penyakit disleksia di TK Hani 

Labz School. Kajian ini perlu diteliti agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan teknik penelitian menjadi lebih menarik. 

2.2 Landasan Teori 

Kemampuan berbahasa anak penderita disleksia usia 5 tahun di TK Hani Labz 

School ini tentu banyak mengandung landasan-landasan dan teori-teori yang harus 

diungkapkan diantaranya teori pemerolehan bahasa, perkembangan bahasa anak usia 

5 tahun, teori gangguan berbahasa, dan pengertian disleksia. 
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2.2.1 Teori Pemerolehan Bahasa 

Penelitian yang digunakan untuk perkembangan bahasa anak tentunya tidak 

terlepas dari pandangan, hipotesis, atau teori psikologi yang dianut. Penelitian ini 

menggunakan tiga pandangan atau teori dalam pemerolehan bahasa anak. Pertama 

pandangan nativisme yang berpendapat bahwa perkembangan anak bersifat alamiah 

(nature). Pandangan kedua yaitu behaviorisme yang berpendapat bahwa penguasaan 

bahasa terhadap anak-anak bersifat suapan (nuture). Pandangan ketiga muncul di 

Eropa dan Jean Piaget yang berpendapat bahwa penguasaan bahasa adalah 

kemampuan yang berasal dari pematangan kognitif, sehingga pematangan itu pun 

disebut sebagai Kognitivisme (Purwo, 1990: 96).  

a) Pandangan Nativisme atau Mentalisme 

Nativisme atau Mentalisme berpendapat bahwa  selama proses pemerolehan 

bahasa pertama, anak-anak sedikit  demi sedikit membuka kemampuan lingualnya 

yang secara genetis telah diprogramkan. Pandangan ini tidak menganggap 

lingkungannya memiliki pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan 

menganggap bahasa merupakan pemberian biologis, sejalan dengan yang disebut  

dengan hipotesis pemberian alam. Kaum nativis berpendapat bahwa bahasa sangat 

kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui 

metode seperti peniruan. Jadi pasti ada beberapa aspek penting mengenai sistem 

bahasa yang sudah ada pada manusia secara alamiah (Purwo, 1990: 97).  
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 Chomsky melihat bahasa itu bukan hanya kompleks, tetapi juga penuh dengan 

kesalahan dan penyimpangan kaidah pada pengucapan atau pelaksanaan bahasa. 

Manusia tidak mungkin belajar bahasa pertama dari orang lain. cara belajar mereka 

menggunakan prinsip-prinsip yang membimbingnya menyusun tata bahasa (Purwo, 

1990:97) .  

 Menurut Chomsky (dalam Purwo,1990) yang berpendapat bahwa 

perkembangan bahasa anak bersifat alamiah (nature). Pendapat ini dilandaskan pada 

tiga asumsi. Pertama ,perilaku bahasa adalah diturunkan (genetik), pola perkembanga 

bahasa adalah sama pada semacam bahasa dan budaya, dan lingkungan hanya 

memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai 

dalam waktu singkat, anak berusia empat tahun sudah dapat berbicara seperti orang 

dewasa. Ketiga, lingkungan bahasa si anak tidak dapat menyediakan data secukupnya 

bagi penguasaan bahasa yang rumit dari orang dewasa. 

 Menurut Chomsky anak dilahirkan dengan dibekali “alat pemerolehan 

bahasa” Language Acquistion Device (LAD). Alat ini merupakan pemberian biologis 

yang sudah diprogramkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu bahasa. 

LAD dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak yang khusus untuk memproses 

bahasa, tidak punya kaitan dengan kemampuan kognitif lainnya (Purwo, 1990: 97) .  

b) Pandangan Behaviorisme 

 Kaum Behavioris menekankan bahwa pemerosesan bahasa pertama 

dikendalikan dari luar si anak, yaitu rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. 
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Istilah bahasa bagi kaum Behavioris menganggap kurang tepat karena istilah bahasa 

itu menyiratkan suatu wujud ,suatu yang dimiliki atau digunakan, dan bukan sesuatu 

yang dilakukan. Padahal bahasa itu merupakan suatu perilaku, diantara perilaku-

perilaku manusia lainnya. Oleh karena itu ,mereka lebih suka menggunakan istilah 

perilaku verbal (verbal behavior), agar tampak lebih mirip dengan perilaku lain harus 

dipelajari (Purwo, 1990: 97) .  

 Menurut Skinner kaidah Gramatikal atau kaidah bahasa adalah perilaku verbal 

yang memungkinkan seseorang dapat menjawab atau mengatakan sesuatu. Namun, 

kalau demikian anak dapat berbicara, bukan karena penguasaan kaidah sebab anak 

tidak dapat mengungkapkan kaidah bahasa, melainkan dibentuk secara langsung oleh 

faktor di luar dirinya (Purwo, 1990:98).  

 Kaum behavioris tidak mengakui pandangan bahwa anak menguasai kaidah 

bahasa yang memiliki kemampuan untuk mengabstrakan ciri-ciri penting dari bahasa 

di lingkungannya. Mereka berpendapat rangsangan dari lingkungan tertentu 

memperkuat kemampuan berbahasa anak. Perkembangan bahasa mereka dipandang 

sebagai suatu kemajuan dari pengungkapan verbal yang berlaku secara acak sampai 

ke kemampuan yang sebenarnya untuk berkomunikasi melalui prinsip pertalian S-R 

(stimulus-respon) dan proses peniruan-peniruan (Purwo, 1990: 98) . 

c) Pandangan Kognitivisme 

 Ahli psikologi yang membicarakan pandangan kognitivisme adalah Slobin. 

Slobin mengatakan bahwa  seorang anak itu lahir dengan seperangkat prosedur dan 
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aturan bahasa yang dinamakan Chomsky LAD ( Language Acquistion Device ). 

Slobin mengatakan bahwa yang dibawa lahir bukanlah pengetahuan seperangkat 

lingustik yang semesta, seperti yang dikatakan Chomsky. Prosedur-prosedur  dan 

aturan-aturan bahasa yang dibawa lahir itulah yang memungkinkan seseorang untuk 

mengelola data linguistik. Menurut Slobin, perkembangan umum kognitif dan mental 

anak adalah faktor penentu perolehan bahasa. Sesorang anak belajar atau memperoleh 

bahasa pertama dengan mengenal dan mengetahui cukup banyak struktur dan fungsi 

bahasa, secara aktif ia berusaha mengembangkan batas-batas pengetahuannya 

mengenai dunia sekelilingnya, serta mengembangkan keterampilannya menurut 

strategi persepsi yang dimilikinya. Menurut Slobin perolehan bahasa anak sudah 

diselesaikan pada usia kira-kira pada usia 3-4 tahun, dan perkembangan bahasa 

selanjutnya dapat mencerminkan pertumbuhan kognitif umum anak itu (Purwo, 1990: 

99) .  

 Jean Peaget menyatakan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang 

terpisah, melainkan salah satu diantara beberapa kemampuan yang berasal dari 

kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar; maka perkembangan bahasa 

harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam 

kognisi, jadi urutannya perkembangan kognitif menentukan perkembangan bahasa 

(Purwo, 1990: 99) .  
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2.2.2 Perkembangan Bahasa Anak Usia 5 Tahun 

Belajar bahasa yang sangat krusial terjadi pada anak sebelum uisa 6  tahun. 

Oleh karena itu, taman kanak-kanak atau pendidikan prasekolah merupakan wahana 

yang sangat penting dalam mengembangkan bahasa anak. Anak memperoleh bahasa 

dari lingkungan keluarga, dan dari lingkungan tetangga. Dengan bahasa yang mereka 

miliki perkembangan kosakata akan berkembang dengan cepat sebagaimana 

dikemukakan Sroufe  “Pertambahan kosakata anak akan sangat cepat setelah mereka 

mulai berbicara.” Hal ini dapat dipahami karena anak akan mengunakan arti bahasa 

dari konteks yang digunakannya (Susanto, 2011: 74).  

Bruner dalam Suyanto (2008), menyatakan bahwa anak belajar dari bahasa 

melalui tiga tahapan, yaitu : enactive, iconic, dan symbolic. Pada tahap enactive, anak 

berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang, dan kejadian. Dari interaksi 

tersebut, anak belajar nama dan merekam ciri benda dan kejadian. Sangat penting 

untuk mengenalkan nama benda-benda sehingga anak mulai menghubungkan antara 

benda dan symbol, nama benda (Susanto, 2011: 76). 

Pada proses iconic anak mulai belajar mengembangkan simbol dengan benda. 

Proses symbolic terjadi saat anak mengembangkan konsep. Dengan proses yang sama 

anak belajar tentang berbagai beda seperti gelas, minum, dan air. Kelak semakin 

dewasa ia akan mampu menggabungkan konsep tersebut menjadi lebih kompleks, 

seperti “minum air dengan gelas” (Susanto, 2011: 76). 
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Pada tahap symbolic anak mulai belajar berpikir abstrak. Ketika anak usia 4-5 

tahun pertanyaan “apa itu ?, dan apa ini ?” akan berubah mejadi “Kenapa ? atau 

Mengapa ?”. Pada tahap ini anak mulai mampu menghubungkan antara ketertarikan 

berbagai benda, orang, atau objek dalam suatu urutan kejadian. Ia mulai 

mengembangkan arti atau makna dari suatu kejadian (Susanto, 2011: 77).  

Anak usia taman kanak-kanak berada dalam fase perkembangan bahasa secara 

ekspresif. Hal ini berarti bahwa anak telah dapat mengungkapkan keinginannya, 

penolakannya, maupun pendapatnya dengan menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan 

sudah dapat digunakan anak sebagai alat berkomunikasi (Susanto, 2011: 78).  

Menurut Jamaris (dalam Susanto, 2011: 78) karakteristik kemampuan bahasa anak 

usia 5-6 tahun adalah sebagai berikut :  

1. Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2500 kosakata. 

2. Lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, 

bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, 

jarak, dan permukaan (kasar). 

3. Anak usia 5 – 6 tahun sudah dapat melakukan peran sebagai peran yang baik. 

4. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut.  

5. Percakapan yang dilakukan oleh anak 5 – 6 tahun telah menyangkut berbagai 

komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain, 
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serta apa yang dilihatnya. Anak pada usia 5 – 6 tahun ini sudah dapat 

melakukan ekspresi diri, menulis, membaca, dan bahkan berpuisi.  

2.2.2.1 Pemerolehan Bunyi (Fonologi) 

Pada bagian ini pemerolehan bunyi (Fonologi) pada anak akan dijelaskan 

melalui pengetahuan fonetik, perkembangan pengetahuan fonetik, dan pengetahuan 

fonetik pada bahasa lisan. Disertai dengan contoh penggambaran setiap aspeknya. 

a. Pengetahuan Fonetik  

Ketika anak-anak mendengar dan memahami bahasa lisan, mereka belajar 

bahwa bahasa melekat di dalam sistem bahasa simbol. Pengetahuan fonetik merujuk 

kepada pengetahuan mengenai hubungan bahasa simbol di dalam bahasa. Fonem 

adalah unit linguistik terkecil berbentuk bunyi yang membentuk kata jika bergabung 

dengan fonem yang lain. Fonem terdiri dari bunyi – bunyi yang dianggap sebagai satu 

unit yang dapat dimengerti oleh pendengar, seperti bunyi /m/ pada mama (Otto, 2015: 

5). 

b. Perkembangan Pengetahuan Fonetik  

Pada usia taman kanak-kanak, anak – anak semakin mudah dipahami oleh 

orang tua, setelah menguasai menghasilkan beberapa fonem. Cakupan produksi 

fonetik yang sukses, bagaimanapun, masih di tunjukan di dalam kelas. Anda bisa 

menemukan perbedaan yang jelas pada produksi bunyi ujaran-ujaran yang spesifik 

pada anak (Otto, 2015: 284).  
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c. Pengetahuan Fonetik pada Bahasa Lisan 

Pemahaman anak mengenai kemiripan dan perbedaan bunyi serta 

kemampuannya untuk fokus kepada kemiripan dan perbedaan tersebut terlihat dalam 

permainan lisan mereka. Anak bisa jadi fokus secara tiba-tiba pada rima dan ritme 

lisan ketika sedang ikut  bermain dengan balok-balok, benda seni, dan permainan kata 

merupakan sumber permainan yang menyenangkan dan akan meningkatkan 

kesadaran anak mengenai pola bunyi dan perbedaan bunyi (Otto, 2015: 285). 

Perolehan pengetahuan fonetik juga dibuktikan oleh kemampuan anak-anak 

taman kanak-kanak untuk membedakan kemiripan-kemiripan pada bunyi awal dan 

akhir. (1) wawasan mengenai rima dan aliterasi merupakan suatu pertanda anak 

mampu membedakan fonem; dan (2) wawasan mengenai rima membantu anak untuk 

melihat kemiripan pada pola-pola ujaran (Otto, 2015: 285). 

Anak taman kanak-kanak bisa memahami perbedaan pengucapan dan 

mungkin mengejek teman-temannya yang  berbicara dengan pengucapan yang 

berbeda. Demikian juga, anak-anak yang mengalami kesulitan akan menjadi 

pendiam, tidak mau mengambil resiko salah atau dipermalukan. Guru mesti 

menyadari situasi semacam ini dan mendorong penerimaan dan komunikasi di antara 

semua anak (Otto, 2015: 285). 

Dalam pemerolehan bahasa, khususnya pemerolehan fonologis, Jacobson 

merupakan tokoh yang paling berpengaruh. Dia mengemukakan adanya keuniveralan 

dalam bunyi pada bahasa itu sendiri serta urutan dalam pemerolehannya. Menurut 
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Jacobson, pemerolehan bunyi berjalan selaras dengan kodrat bunyi itu sendiri dan 

anak memperoleh bunyi-bunyi ini melalui suatu cara yang konsisten, Bunyi pertama 

yang keluar dari anak adalah kontras antara vokal dan konsonan. Dalam bunyi vokal 

ini, ada tiga vokal disebut sebagai Sistem Vokal Minimal yang sifatnya universal  

artinya dalam bahasa manapun ketiga bunyi vokal ini pasti ada.Bunyi vokal ini adalah 

vokal /a/, /i/, dan /u/ (Sukamto, 2012: 230). 

Mengenai konsonan, Jacobson mengatakan bahwa kontras pertama yang 

muncul adalah oposisi antara oral dengan nasal ([P-t]-[m-n]) dan kemudian disusun 

oleh labial dengan ([p]-[t])’ sistem kontras seperti ini disebut dengan Konsonantal 

(Sukamto, 2012: 231). 

2.2.2.2 Pemerolehan Morfologi  

a.      Pengertian morfemik 

Pengetahuan morfemik merujuk kepada pengeluaran struktur kata. Dalam 

memperoleh pengetahuan sintaksis, anak-anak belajar bahwa beberapa kata 

mempunyai hubungan makna tetapi digunakan secara berbeda dalam berbicara dan 

dalam bahasa tulis serta mempunyai struktur kata yang juga berbeda. Misalnya,. 

Walk, walking, dan walked mempunyai makna yang berkenaan dengan berjalan; 

tetapi, tenses atau kala waktunya berbeda. Sehingga setiap kata mempunyai fungsi 

tata bahasa yang berbeda . Dalam mempelajari  bagaimana menggunakan kata-kata 

yang tepat secara sintaksis, anak-anak juga belajar bahwa prefiks atau awalan dan 

akhiran mengubah makna sebuah kata dan penggunaan tata bahasanya. 
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b. Perkembangan pengetahuan morfemik 

Begitu kompleksitas sintaksis kalimat pada anak-anak taman kanak-kanak 

meningkat, anak-anak ini juga mulai menunjukan peningkatan pada pemahamannya 

mengenai pengetahuan morfemik baik morfem infleksional maupun derivasional. 

Morfem infleksional digunakan untuk menunjukan kata kerja yang sesuai dengan 

kala waktu, bentuk kata benda jamak, dan kepemilikan. Morfem devasional 

digunakan utuk menunjukan perbandingan dan untuk mengubah katagori tata bahasa 

pada satu kata ( misalnya dari kata kerja menjadi kata benda, seperti dalam “bangun”  

menjadi “bangunan” yang merupakan kata kerja menjadi kata benda). Selama masa 

taman kanak-kanak, pengetahuan morfemik meningkat  begitu anak-anak mulai 

memahami morfem dalam bahasa lisan (Otto, 2015: 299).  

Anak taman kanak-kanak terus mengembangkan pemahamannya mengenai 

bagaimana menunjukan kata kerja kala waktu (verb tenses) dengan menggunakan 

morfem. Dalam kata kerja beraturan, -ed ditambahkan di akhir kata seperti dalam 

wanted dan jumped. Jumlah kata kerja yang tidak beraturan yang dikuasai semakin 

banyak. (Allen & Marotz, 1994) ; meskipun demikian, anak taman kanak-kanak 

mungkin masih melakukan overgeneralisasi misalnya gived dan singed (Otto, 2015: 

299).  

Satu cara untuk memeriksa pemahaman anak dalam menggunakan morfem 

untuk menunjukan keterangan waktu yaitu dengan melihat bagaimana mereka 
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menyusun kembali cerita dari buku cerita yang familiar. Dalam contoh berikut, 

Jenifer berpura-pura membaca Hary  the Dirty Dog (Otto, 2015: 299).  

d. Peran ekperimen 

Pada peneliti lebih menyimpulkan bahwa anak-anak tidak belajar morfologi 

melalui peniruan yang sederhana terhadap ujaran orang dewasa; justru anak-anak 

tampaknya bereksperimen secara aktif dengan bahasa untuk menentukan bagaimana 

akhiran kata digunakan untuk memengaruhi makna kalimat. Begitu anak-anak 

mengembangkan pengetahun morfemiknya, kesalahan-kesalahannya menyediakan 

bukti bahwa mereka sedang mempelajari pola umum atau pola yang beraturan dalam 

menggunakan morfem untuk mengkomunikasikan maksud menggunakan penanda 

tata bahasa dan juga mempelajari pengecualian atau pola yang tidak beraturan (Otto, 

2015: 220).  

Bukti yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan bahasa morfemik 

pada anak juga telah didokumentasikan oleh Berko. Berko menggunakan “the Wug 

test”, untuk mendapatkan pengetahuan morfemik anak-anak. Tes ini menggunakan 

kata benda dan kata kerja dasar yang tidak masuk akal oleh anak supaya sesuai 

dengan maksud atau konteks tertentu. Anak-anak prasekolah dan anak-anak kelas 

pertama diberi pertunjukan kartu bergambar dengan tokoh asing dan tindakan khusus. 

Konteks linguistik kemudian disediakan dan anak-anak mengisi kekosongan 

linguistisk tesebut. Berko menyimpulkan bahwa kemampuan anak-anak untuk 

menciptakan bentuk yang tepat untuk kata-kata yang tidak masuk akal menunjukkan 
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bahwa mereka telah menginternalisasi aturan morfemik dan tidak semata telah belajar 

mengenai hai itu melalui peniruan sederhana atau ingatan mengenai kata-kata yang 

dikenal (Otto, 2015: 221). 

e. Perbandingan dan bentuk Superlatif  

            Meningkatnya pengetahuan morfemik ditunjukan dalam penggunaan 

perbandingan dan bentuk superlatif oleh anak taman kanak-kanak. Anak usia taman 

kanak-kanak tampaknya mulai memahami ada dua cara membuat perbandingan dan 

bentuk superlatif. Salah satu caranya membuat perbandingan dan bentuk superlatif 

dalam bahasa inggris adalah dengan menambahkan –er dan –est pada kata dasar; cara 

lain adalah menggunakan more (lebih banyak) atau most (paling banyak) di depan 

kata dasar (Otto, 2015:300).  

2.2.3 Teori Gangguan Berbahasa 

Secara medis gangguan berbahasa dapat dibedakan atas tiga golongan, yaitu (1) 

gangguan berbicara, (2) gangguan berpikir, dan (3) gangguan berbahasa.  

2.2.3.1 Gangguan Berbicara 

Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. 

Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. 

Pertama, gangguan berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik: dan kedua, 

gangguan berbicara psikogenik (dalam Sudika, 2014). 
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a. Gangguan Mekanisme Berbicara 

Mekanisme berbicara (dalam Sudika, 2014) adalah suatu proses produksi 

ucapan (perkataan) oleh keggiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang 

membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Maka gangguan 

berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara 

akibat kelainan paru-paru (pulmonal), pada pita suara (laringal), pada lidah (lingual), 

paa rongga mulut, dan kerongkongan (resonantal). 

b. Gangguan Akibat Multifaktorial 

Akibat gangguan factorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya 

berbagaii gangguan berbicara. Antara lain, pertama berbicara serampangan atau 

berbicara dengan cepat sekali, artikulasi rusak, sehingga yang diucapkan sukar 

dipahami. Kedua, berbicara propulsive atau kerusakan pada otak yang menyebabkan 

otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Ketiga, berbicara mutisme atau tidak bicara 

sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dianggap membisu, yakni 

memang sengaja tidak mau berbicara. 

c. Gangguan Psikogenik 

Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu 

gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang 

normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Modalitas 

mental yang terungkap oleh cara berbicara sebagian besar ditentukan oleh nada, 

intonasi, dan intensitas suara, lafal, dan pilihan kata (Sudika, 2014). Ujaran yang 
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berirama lancer atau tersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si 

pembicara. Gangguan berbicara psikogenik ini antara lain (1) Berbicara manja, (2) 

Berbicara Kemayu, (3) Berbicara gagap, (4) Berbicara latah. 

2.2.3.2  Gangguan Berpikir 

Dalam memilih dan menggunakan unsur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu 

seseorang menyiratkan afeksi dan nilai pribadinya pada kata-kata dan kalimat-kalimat 

yang dibuatnya. Hal ini berarti, setiap orang memproyeksikan kepribadiannya dalam 

gaya bahasanya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi mental yang 

terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu (Sudika, 2014). 

Gangguan berpikir dapat berupa hal-hal (1) Pikun, Gangguan ini menyebabkan 

kurangnya berpikir, sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesukaran 

menemukan kata-kata yang tepat. (2)  Sisofrenik atau gangguan berbahasa akibat 

gangguan berpikir. (3) Depresif atau prang yang memiliki gangguan kejiwaan.  

2.2.3.3  Gangguan Berbahasa 

Pada bagian ini akan memberi informasi mengenai tiga aspek penting dalam 

gangguan berbahasa, yaitu, pengantar gangguan berbahasa, klasifikasi gangguan 

berbahasa, dan gangguan berbahasa spesifik. 

a. Pengantar Gangguan Berbahasa 

Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. 

Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia, berkaitan erat dan sejalan 
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dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan 

alat artikulasi dan auditory yang normal akan dapat mendengar kata-kata dengan 

telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Pada mulanya 

ucapan tiruannya itu cuma mirip, tetapi lambat laun akan menjadi tegas dan jelas. 

Proses memproduksi kata-kata itu berlangsung terus sejalan dengan proses 

perkembangan pengembangan dan pengertian (gnosis dan kognisis). Dalam 

perkembangan itu kata-kata akan menjadi perkataan yang merupakan abstraksi atau 

kata-kata yang mengandung makna. Umpamanya, kata ayam menjadi simbol 

binatang berkaki dua yang bersayap, tetapi  tidak terbang seperti burung. Dia hidup 

dan berjalan di bumi seperti anjing, tetapi tidak menggonggong, melainkan berkokok. 

Setingkat lebih maju lagi ketika kata ayam diasosiasikan dengan jenis kegunaan, 

kualitas, dan sebagainya. Dengan demikian kemampuan itu diferensiasi antara ayam 

jantan dan ayam betina, ayam kampung dan ayam negeri, daging ayam dan daging 

sapi sudah diperoleh. Proses belajar berbicara dan mengerti bahasa adalah proses 

serebral, yang berarti proses ekspresi verbal dan komprehensi auditorik itu 

dilaksanakan oleh sel-sel saraf di otak yang disebut neuron. Proses neuron di otak ini 

sangat rumit sekali untuk bisa dipahami. Barangkali kalau disederhanakan bisa kita 

umpamakan dengan alat komputer yang dapat menyimpan (strorage) semua masukan 

dalam bentuk sandi elektronik (coding), yang dapat diangkat kembali (recall) dari 

simpanan itu. Kemudian alat computer ini mnegalihkan sandi itu dalam bentuk yang 

dapat dipahami oleh dunia di luar computer (decoding). Gudang tempat menyimpan 

sandi ekspresi kata-kata di otak adalah di daerah Broca, sedangkan gudang tempat 
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menyimpan andi komprehensi kata-kata adalah di daerah Wernicke (Sudika, 2014: 

78). 

Berbahasa seperti sudah disebutkan di atas, berarti berkomunikasi dengan 

menggunakan suatu bahasa, untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan 

mengeluarkan kata-kata. Ini berarti, daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi 

dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya 

gangguan bahasa yang disebut afasia, dalam hal ini Broca sendiri menamai afemia 

(Sudika, 2014: 78). 

Perkembangan pergerakan voluntary pada otak yang pada mulanya bersifat 

kaku dan kasar, kemudian menjadi luwes, ternyata tidak terjadi pada kedua belahan 

otak (hemisferium) secara sama. Mekanisme neuronal yang mendasari 

penyempurnaan gerakan voluntary itu ternyata lebih lengkap dan lebih rumit hanya 

pada salah satu belahan otak saja. Oleh karena itu, terdapatlah orang-orang yang lebih 

mampu mengugunakan anggota gerak yang sebelah kiri daripada otak yang sebelah 

kanan, atau sebaliknya. Maka terdapatlah orang yang kidal dan tidak kidal. Belahan 

otak (hemisferium) yang memiliki organisasi neuronal yang lebih sempurna itu 

dikenal sebagai hemisferium yang dominan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan 

otak pertumbuhan daerah Broca dan Wernicke terjadi pada hemisferium yang 

dominan. Pada orang kidal, hemisferium kananlah yang dominan, dan pada orang 

yang tidak kidal, hemisferium yang kiri lah yang dominan (Sudika, 2014: 79).  
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 Gangguan berbahasa pada anak juga dapat berupa keterlambatan berbicara. 

Keterlambatan anak yang paling sederhana didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana perkembangan bahasa anak berada di bawah umur kronologisnya secara 

nyata. Adanya keterlambatan perkembangan berbicara pada anak perlu dilakukan 

pemeriksan lebih lanjut secara komprehensif untuk mencari penyebabnya dan untuk 

membedakan antara anak yang mengalami penyimpangan (deviant) perkembangan 

bahasa dengan anak yang hanya mengalami keterlambatan (delayed) perkembangan 

berbahasa saja. Hal ini penting untuk penanganannya (Purwo, 1991: 136). 

b. Klasifikasi Gangguan Berbahasa 

Pendekatan tradisional gangguan berbahasa pada anak adalah mengklasifikasikan 

penyebab gangguan berbahasa ke dalam lima kategori (Purwo, 1991: 137). 

1. Gangguan bahasa dan komunikasi yang berkaitan dengan gangguan motorik. 

Termasuk di dalam kelompok ini adalah antara lain anak dengan c.p. (cerebral 

palsy). 

2. Gangguan bahasa dan komunikasi yang berhubungan dengan deficit sensoris. 

Termasuk dalam kategori ini adalah nak dengan gangguan pendengaran. 

3. Gangguan bahasa dan berkomunikasi yang berhubungan dengan kerusakan pada 

susunan saraf pusat. Kerusakan pada susunan saraf pusat dapat bersifat ringan 

sampai berat. Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah disleksia, 

disfasia, dan afasia. 
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4. Gangguan bahasa dan berkomunikasi yang berhubungan dengan disfungsi 

emosional-sosial yang berat. Termasuk dalam kategori ini adalah psikosis, 

skisofenia, dan autisme. 

5. Gangguan bahasa dan komunikasi yang berhubungan dengan gangguan 

kognitif. Termasuk dalam kategori ini adalah yang terbelakang mental. 

 

c. Gangguan Berbahasa Spesifik 

Gangguan berbahasa pada anak dapat berupa keterlambatan bicara-bahasa 

atau gangguan berbahasa setelah anak mengalami suatu penyakit atau cedera otak 

(dalam Purwo, 1991: 145). Pada yang pertama primer berupa keterlambatan atau 

kegagalan dalam memperoleh bahasa., yang disebut disfasia, sedangkan yang kedua 

berupa kehilangan berbahasa setelah anak memperoleh fungsi bahasanya, yang 

dinamakan afasia pada anak. Salah satu gangguan berbahasa spesifik yaitu disleksia. 

Disleksia dapat berupa disleksia visual dan disleksia auditoris apabila terdapat 

gangguan dalam modalitas auditoris. Prevalensi disleksia visual lebih sedikit 

dibandingkan dengan disleksia auditoris. Anak dengan disleksia auditoris mengalami 

kesulitan dalam mengingat kembali kata-kata verbal, dan dikaitkan dengan paling 

sedikit satu dari gejala-gejala gangguan berbahasa seperti gangguan pemahaman, 

kesulitan mengulang kalimat, atau diskriminasi bunyi wicara. 
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2.2.4 Pengertian Disleksia 

Disleksia adalah gangguan membaca tertentu meliputi kesulitan memisahkan 

kata-kata tunggal dari kelompok kata dan bagian dari kata (phonemes) dalam setiap 

kata atau kemampuan membaca anak berada dibawah kemampuan seharusnya, 

dengan mempertimbangkan tingkat intelegensi, usia, dan pendidikannya. 

Diperkirakan 3 sampai 5% anak- anak yang menderita gangguan ini, teridentifikasi 

lebih pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Disleksia cenderung 

menurun dalam keluarga. Disleksia dipandang sebagai gangguan biologis yang 

dimanifestasikan dengan kesulitan dalam belajar membaca dan mengeja walaupun 

diberi pengajaran konvensional dan memiliki kecerdasan yang memadai (Hermijanto, 

2016, 35).  

Menurut Kamhi (dalam Kristiani, 2016) menyatakan bahwa gangguan ini 

bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik, seperti masalah penglihatan, tetapi 

mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses informasi yang sedang 

dibaca anak tersebut. Kesulitan ini biasanya baru terdeteksi setelah anak memasuki 

dunia sekolah untuk beberapa waktu. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang 

menghadapi kesulitan terbesar dalam membaca di kelas-kelas dasar adalah mereka 

yang mulai bersekolah dengan keterampilan verbal yang kurang, pemahaman 

fonologi yang kurang, pengetahuan abjad yang kurang, dan kurang memahami tujuan 

dasar dan mekanisme membaca.  
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Bobby (dalam Kristiani. 2016) menyatakan bahwa secara klinis gejala 

disleksia bisa macam-macam, seperti sulit menyebutkan nama benda (anomi) yang 

sederhana sekalipun, seperti pensil, sendok, jam dan sebagainya, padahal penderita 

mengenal betul benda itu. Dalam mengeja atau membaca rangkaian huruf tertentu, 

biasanya sering terbalik-balik, seperti kelapa dibaca atau ditulis kepala, sakit dibaca 

atau ditulis sikat, itu ditulis atau , gajah dibaca atau ditulis jagah. Tetapi ternyata 

disleksia tidak hanya terbatas pada kemampuan baca dan tulis, melainkan bisa berupa 

gangguan mendengarkan atau mengikuti petunjuk,  kemampuan membaca rentetan 

angka, kemampuan mengingat, kemampuan mempelajari matematika atau berhitung, 

kemampuan bernyanyi, memahami irama musik, dan sebagainya. 

Peneliti dari Yale University Dr. Sally Sahywitz. Berpendapat bahwa untuk 

mempelajari bahasa, penderita disleksia menggunakan otak yang lain yang tidak 

digunakan orang-orang pada umumnya dalam kegiatan memproses bahasa. Pendapat 

ini diperkuat dengan berbagai bukti ilmiah dari autopsi maupun studi pencitraan hasil 

penelitian (Hermijanto, 2016:37). 

Dr. Albert M. Galaburda, MD. Neurology Harvard Medical School, yang 

menyimpulkan disleksia merupakan kondisi yang berkaitan erat dengan sistem saraf. 

Galaburda mengatakan bahwa manusia memiliki dua belahan otak yang tidak 

simetris-belahan kiri lebih besar-sedangkan pada penderita disleksia belahan otaknya 

simetris. Dengan kata lain belahan otak kanan penderita disleksia menjadi lebih besar 

dibandingkan otak kanan manusia pada umumnya. Sementara belahan kirinya lebih 

kecil dari pada otak kiri manusia pada umumnya (Hermijanto, 2016:37). 
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Bagian otak kiri berkaitan dengan urutan, cara pikir, dan kemampuan 

berbahasa. Dengan sisi kiri yang lebih kecil  dari pada manusia normal maka dengan 

sendirinya area bahasa penderita disleksia berbeda pula. Inilah yang membuat 

kemampuan mereka memproses informasi linguistik/bahasa jadi berbeda 

(Hermijanto, 2016:37). 

Adapun tanda-tanda atau yang termasuk kelompok resiko penyandang disleksia 

adalah sebagai berikut (Kristiantini, 2015: 40). 

1. Adanya riwayat anggota keluarga lain terutama saudara kandung, ayah, ibu, dan 

seterusnya, yang terlambat bicara/sulit baca hitung tulis di usia TK-SD namun 

dikenali sebagai anak yang cerdas di bidang lainnya. 

2. Terlambat bicara atau banyak kosa kata yang artikulasinya tidak tepat/ tidak jelas. 

3. Sulit menemukan istilah yang tepat dalam berkomunikasi, misalnya menyatakan 

“tebal” untuk menjelasskan kata “dalam”. 

4. Nampak sangat kesulitan untuk mengenali huruf-huruf, bentuknya, dan bunyinya. 

5. Berbicara kadang tergagap-gagap, atau panjang lebar namun tidak runtut/ 

sistematis. 

6. Sering salah atau ragu dalam melafalkan terutama kata-kata yang “sulit” seperti: 

“proklamasi”, dll 

7. Mudah lupa, sulit belajar, dan sulit mengenali ritme / instruksi 

8. Sering tertukar huruf dan angka yang mirip, misal: (‘b’, ‘d’), (‘p’, ‘q’), (‘6’, ‘9’), 

(‘5’, ‘s’, ‘z’).   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang 

berusaha mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data menggunakan kata-kata 

atau kalimat bukan dengan angka-angka. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Sugiyono (2008) yaitu penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif memiliki wujud 

kata-kata atau gambar-gambar dan bukan dengan angka-angka. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah seluruh subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang 

akan diteliti. Bukan hanya objek atau subjek yang dipelajari saja tetapi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek tersebut (Alimul, 2006: 47). 

 Populasi pada penelitian ini dilakukan pada anak usia 5 tahun, laki-laki 

maupun perempuan dan memiliki kondisi psikologi normal maupun tidak normal 

yang bertempat tinggal di Desa Montong Kecamatan Batulayar. Populasi di TK Hani 

Labz School ini keseluruhan pada Tahun Ajaran 2016/2017 berjumlah 62 siswa.  

3.2.2 Sampel   

Sampel adalah bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Alimul, 2006: 48). Adapun teknik 

pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik model 

Consecutive Sampling. Menurut (Alimul, 2006: 49) Consecutive Sampling adalah 
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cara pengambilan sampel dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian 

sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah sampel terpenuhi. 

Sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah anak usia 5 tahun di TK 

Hani Labz School Desa Montong Kecamatan Batulayar. Anak-anak yang ditentukan 

sebagai sampel masing-masing terdiri dari tiga orang dari umur yang telah terlebih 

dahulu ditentukan dan kondisi psikologi yang terlebih dahulu ditentukan. Kriteria 

anak yang menjadi sampel penelitian diantaranya:  

1. laki-laki  

2. anak usia 5 tahun penderita disleksia dari desa Montong berjumlah 1 

orang 

3. anak usia 5 tahun penderita disleksia dari Meninting Regency berjumlah 1 

orang  

4. anak usia 5 tahun penderita disleksia dari Kerandangan, Batulayar 

berjumlah 1 orang 

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan kelompok umur dan kondisi 

psikologi anak. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan berbahasa anak khususnya penderita disleksia usia 5 tahun di TK Hani 

Labz school Desa Montong Kecamatan Batulayar. 
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3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini diterapkan metode dan teknik untuk mengumpulkan data di 

antaranya. 

1. Metode Simak 

  Dinamakan metode simak karena dalam proses pemerolehan data dilakukan 

dengan cara menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak di sini tidak hanya 

berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, akan tetapi juga bahasa secara 

tertulis (Mahsun:2014). Metode ini memiliki beberapa teknik dasar, di antaranya : 

a. Teknik Sadap 

Dalam teknik ini peneliti melakukan penyadapan. Menurut Mahsun (2012:92) 

dalam upaya mendapatkan data dilakukan dengan menyadap penggunaan bahasa 

seseorang atau beberapa orang sebagai informan, baik dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. Penyadapan berupa lisan dimungkinkan jika peneliti tampil sebagai orang 

yang sedang menyadap pemakaian bahasa seseorang (yang sedang berpidato, atau 

memberi nasihat) atau beberapa orang yang sedang melakukan percakapan, 

sedangkan penyadapan penggunaan bahasa secara tertulis jika peneliti berhadapan 

dengan bahasa tulis, misalnya naskah pidato, teks narasi, dan bahasa-bahasa pada 

massmedia. Jadi dalam hal penelitian ini sumber data itu berupa data lisan, subjek 

yang sedang melakukan percakapan bisa jadi tidak menyadari bahwa dirinya sedang 

diamati oleh peneliti. 
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b. Teknik simak bebas libat cakap 

Dalam teknik ini peneliti berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh 

informannya (Sudaryanto, 1998:3-4). Peneliti tidak terlibat dalam percakapan antar 

subjek penelitian, peneliti hanya mengamati proses percakapan tersebut. Jadi dalam 

hal ini peneliti tidak terlibat sebagai pelaku kegiatan dialog atau percakapan dengan 

informan, peneliti hanya mengamati pemakaian bahasa yang dilakukan oleh informan 

dan mencatat proses percakapan tersebut sebagai data dalam penelitiannya. Kegiatan 

ini diharapkan mampu memperkuat data untuk menunjang data yang didapat saat 

wawancara. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat data untuk menunjang data 

yang didapat saat wawancara .  

2. Metode Wawancara 

Dalam metode ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis untuk 

memperoleh data, dan mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. 

Peneliti memperoleh data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu 

arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 

diberikan oleh pihak yang diwawancara yaitu informan dalam hal ini orangtua dari 

ketiga subjek penelitian. Dalam proses wawancara dilakukan dengan cara formal dan 

informal. Secara formal, wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan, dan 

dilakukan dengan persetujuan dari pihak informan untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Sedangkan wawancara secara informal dilakukan secara kebetulan 
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berdasarkan fakta yang terjadi, tanpa perencanaan sebelumnya. Wawancara informal 

dilakukan untuk lebih menegaskan data yang telah didapat. 

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data 

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena pada 

tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan subjek penelitian harus sudah 

diperoleh. Oleh karena itu, dalam penanganan tahapan analisis data itu pun 

diperlukan metode dan teknik yang cukup andal. Ada dua metode utama yang dapat 

digunakan dalam analisis data, yaitu metode padan intralingual dan metode padan 

ekstralingual.  

3.4.1 Metode Padan Intralingual 

Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara mengubung-

bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa 

maupun dalam bahasa yang berbeda (Mahsun, 2014:119). Salah satu teknik yang 

digunakan peneliti dalam metode ini yaitu teknik hubung banding menyamakan hal 

pokok, tujuan akhir dari banding, menyamakan atau membedakan tersebut adalah 

menemukan kesamaan pokok di antara data yang diperbandingkan itu dalam hal ini 

adalah menghubung-bandingkan kemampuan berbahasa dalam aspek fonologi dan 

kemampuan berbahasa dalam aspek morfologi. 
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3.4.2 Metode Padan Ekstralingual 

Metode padan ekstralingual ini digunakan untuk menganalisis unsur yang 

bersifat ekstralingual, seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang 

berada di luar bahasa (Mahsun, 2014:120-122).. Dalam metode padan ekstralingual 

yang diusulkan disini, peneliti menghubung-bandingkan masalah bahasa dengan 

kondisi psikologis khususnya anak usia 5 tahun yang memiliki riwayat disleksia.  

Adapun data dianalisis dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang dianggap penting. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti. 

2. Penyeleksian 

Seleksi ini dimaksudkan untuk mereduksi data yang dianggap kurang sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini. 

3. Pengklasifikasian  

Setelah data diseleksi, maka dilakukan analisis terhadap data yang 

dipersiapkan. Analisis ini dilakukan dengan melakukan klasifikasi data. 

Klasifikasi ini didasarkan pada landasan teori yang telah ditetapkan. Namun 

demikian, tetap dimungkinkan terjadinya pengklasifikasian baru, jika memang 
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didapatkan data klasifikasi yang berbeda dengan landasan teori yang 

ditetapkan. 

4. Pembahasan  

Analisis berikutnya dilakukan dengan melakukan pembahasan berdasarkan 

klasifikasi yang telah dilakukan. Pembahasan dilakukan dengan meninjau data 

berdasarkan landasan teori yang telah ditetapkan. Pada bagian ini dilakukan 

penggolongan, pemaknaan dan pendeskripsian terhadap data yang telah 

didapat, sehingga data tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 

5. Setelah dilakukan pembahasan, maka hasilnya akan dijadikan titik tolak untuk 

menarik simpulan dari penelitian. 

3.5 Metode Penyajian Data 

Hasil analisis data akan disajikan dengan metode informal yakni menyajikan 

hasil analisis dengan menggunakan  kata-kata biasa (Sudaryanto:1993). Hasil analisis 

data disajikan secara deskriptif mengikuti proses deduktif dan induktif dengan tujuan 

pemaparannya tidak monoton terkait dengan upaya kemampuan berbahasa anak 

penderita disleksia usia 5 tahun di TK Hani Labz School Desa Montong Kecamatan 

Batulayar. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Anak-anak disleksia secara fisik tidak akan terlihat sedang mengalami 

gangguan. Namun, sangat disarankan agar kita sudah mulai dapat mengenali tanda-

tanda sebagai kelompok beresiko menyandang disleksia saat anak masih berada usia 

4-5 tahun yang biasanya mereka duduk di jenjang Taman Kanak-kanak. 

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, subjek penelitian ini 

menjadi 3 yaitu subjek penelitian pertama, subjek penelitian kedua, dan subjek 

penelitian ketiga, ini dilakukan agar peneliti mudah mengidentifikasi dan 

memaparkan kemampuan fonologi dan kemampuan morfologi serta kaitannya dengan 

teori pemerolehan bahasa.  

Subjek penelitian pertama bernama Deden Ali Fadia Rahman. Nama 

panggilan sehari-hari adalah Deden. Deden berasal dari Desa Montong Kecamatan 

Batulayar. Ia merupakan anak tunggal dan lahir pada tanggal 6 juni 2011. Ibunya 

bernama Maknah dan Ayahnya bernama Ramli ahmad. Ibunya bekerja sebagai 

seorang asisten rumah tangga di suatu perumahan di daerah pariwisata Senggigi dan 

ayahnya merupakan seorang wiraswasta. Subjek kedua lahir dalam keadaan normal. 

Tidak ada terlihat tanda-tanda ketidaknormalan pada saat lahir.  Terdapat gangguan 

khususnya dalam berbahasa yang terjadi di usia 5 tahun. Seharusnya anak usia 5 

tahun sudah mampu berbahasa dengan baik dan dimengerti oleh lingkungannya 
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namun, terdapat beberapa kata maupun kalimat yang masih belum dapat dimengerti 

oleh teman, guru, maupun orang di sekitar rumahnya. Ibunya mengatakan 

perkembangan bahasa saat ini sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya. Ibunya bercerita bahwa dahulu sempat ketakutan karena hingga 

usia 2 tahun masih belum bisa berbicara dan baru bisa lancar ketika menginjak 3 

tahun. Namun, sejak masuk di Taman Kanak-kanak perkembangan bahasa subjek 

pertama sudah lebih baik meskipun subjek pertama masih harus mempelajari lagi 

beberapa bunyi-bunyi yang belum dapat dilafalkan dengan baik. Dalam aspek sosial, 

subjek pertama merupakan anak yang sangat aktif dan ceria. Ia selalu antusias pada 

setiap kegiatan di sekolahnya. Ia bercita-cita ingin menjadi tentara agar bisa melawan 

negara-negara yang ingin menghancurkan Indonesia.  

Subjek penelitian kedua bernama Tan Fredric. Ia berasal dari daerah yang 

sama dengan subjek pertama yaitu Desa Montong Kecamatan Batulayar. Ia juga 

merupakan anak tunggal dan lahir pada tanggal 17 April 2011. Ibu dari subjek kedua 

bernama Nopita Wulandari dan ayahnya bernama Tan Philippe. Orangtuanya berasal 

dari negara yang berbeda. Ibunya adalah asli Indonesia tepatnya Daerah Tanjung 

Lombok Utara dan ayahnya berasal dari Australia. Ibunya bekerja sebagai guru di 

suatu sekolah negri di daerah Batulayar dan ayahnya seorang wiraswasta. Sampai di 

usia 5 tahun kemampuan berbahasa subjek kedua masih kurang bila dibandingkan 

dengan anak normal pada umumnya. Seharusnya di usia 5 tahun semua bunyi sudah 

mampu diucap dengan baik namun yang terjadi pada subjek kedua terdapat beberapa 

bunyi yang masih belum baik pelafalannya dan masih sering kesulitan dalam 
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menemukan istilah yang tepat dalam berkomunikasi. Subjek kedua juga terkadang 

tergagap-gagap dalam berbicara. Telah banyak upaya yang dilakukan orangtua untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa subjek kedua di rumah, seperti mengajaknya 

bercerita, menempelkan gambar-gambar sederhana seperti buah, binatang, dan huruf-

huruf agar subjek kedua mampu mengenal huruf dengan baik. Namun, banyak 

perkembangan yang terjadi pada subjek ketiga setelah masuk ke Taman Kanak-kanak 

bila dibandingkan dengan sebelum masuk dunia sekolah. Dalam aspek sosial, subjek 

kedua merupakan anak yang cukup pendiam dan tidak mudah bergaul dengan teman-

temannya. Namun ia sangat semangat pada saat kegiatan senam, bersyair atau 

bernyanyi. Ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pilot. 

Subjek penelitian ketiga yaitu Ahmad Haikal Pratama. Ia berasal dari Desa 

Kerandangan Kecamatan Batulayar. Ia merupakan anak tunggal dan lahir pada 

tanggal 26 Oktober 2011. Ibunya bernama Hajariah seorang ibu rumah tangga dan 

ayahnya bernama Ahmad Iskandar seorang pegawai di sebuah hotel di daerah 

pariwisata Senggigi. Subjek ketiga lahir dalam keadaan normal, baik dalam segi fisik 

maupun mentalnya. Tidak ada terlihat tanda-tanda ketidaknormalan pada saat dalam 

kandungan dan setelah lahir. Namun Ibunya bercerita bahwa subjek ketiga terlambat 

bisa berjalan. Normalnya anak dapat berjalan di usia satu tahun namun subjek ketiga 

dapat berjalan di usia hampir tiga tahun. Dalam aspek berbahasa tidak banyak lagi 

bunyi yang harus dipelajari. Semua bunyi dalam bahasa sudah mampu dilafalkan 

dengan baik. Hanya saja  subjek ketiga sering sulit menemukan istilah yang tepat 

dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan kebingungan pada lawan bicaranya. Ia 
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juga seringkali kesulitan dalam mengenal angka dan huruf dan sering tertukar huruf 

angka dengan huruf yang mirip misalkan angka ‘6’ dengan angka ‘9’ dan huruf ‘p’ 

dengan huruf ‘q’. Dalam aspek sosial, subjek ketiga merupakan anak yang pendiam 

dan tidak banyak bicara. Namun Ia sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan yang 

merujuk pada motorik kasarnya seperti kegiatan senam, menari, berlari, bermain bola, 

dan lain sebagainya. Subjek ketiga bercita-cita ingin menjadi seorang polisi dengan 

alasan ingin melindungi masyarakat dari pencurian dan kejahatan lainnya. 

Ketiga subjek ini merupakan siswa di TK Hani Labz School Desa Montong 

Kecamatan Batulayar. Melalui pemeriksaan sejumlah ahli di bidang kedokteran 

spesialis anak, ketiga subjek positif menderita disleksia berdasarkan ciri-ciri yang 

telah disebutkan. Dengan demikian, peneliti akan mendalami lebih lanjut mengenai 

kemampuan berbahasa ketiga subjek tersebut dengan konsentrasi kemampuan 

fonologi anak penderita disleksia usia 5 tahun dan kemampuan morfologi anak 

penderita disleksia usia 5 tahun di TK Hani Labz School Desa Montong Kecamatan 

Batulayar. 

4.2 Kemampuan Fonologi Anak Usia 5 Tahun Penderita Disleksia 

Pada bagian ini akan dibahas hanya tentang bunyi segmental. Menurut Muslich 

(2008), Bunyi segmental merupakan bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap 

dan pita suara. Bahan yang dikaji adalah sebagai berikut. Membicarakan perbedaan 

antara konsonan dan vokal, jenis-jenis konsonan dan vokal, proses fonologis, dan 
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gangguan-gangguan artikulasi. Berikut adalah data mengenai pelafalan fonologi 

ketiga subjek penelitian usia 5 tahun penderita disleksia. 

1. Data Pelafalan Fonologi 

Fonem Kata Pengucapan 

Subjek penelitian 1 Subjek penelitian 2 Subjek penelitian 3  

/k/ kotak [totak] [kotak] [kotak] 

salak  [syala?] [syalak] [salak] 

baik  [bae?] [bae?] [bae?] 

kakak  [tata?] [kaka?] [kaka?] 

/g/ gatal [datal] [gatal] [gatal] 

lagi  [tadi] [lagi] [lagi] 

garpu [dalpu] [galpu] [garpu] 

gorila [dolila] [golila] [gorila] 

/s/ sepatu [tsepatu] [syepatu] [sepatu] 

Siap [syiyap] [shiyap] [siap] 

habis [abis] [abis] [habis] 

/z/ bazar [bajal] [bajal] [bazar] 

zebra [jebla] [jebla] [jebla] 

zidni  [jitni] [jitni] [jidni] 

/f/ foto  [poto] [poto] [foto] 

fatma  [fama] [fatma] [fatma] 
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fatih  [patih] [patih] [fatih] 

maaf  [map] [ma?ap] [ma?af] 

/ĉ/ coba  [soba] [coba] [ĉoba] 

cari  [tali] [ĉali] [ĉari] 

kecut  [ketsut] [keĉut] [keĉut] 

/ĵ/ jerapah [delapah] [ĵ elapah] [ĵ erapah] 

jajan [dadaŋ] [ĵa ĵ an] [ĵ a ĵ an] 

salju [saldu] [sal ĵ u] [sal ĵ u] 

/ň/ punya [puna] [pu ň a] [pu ň a] 

penyu [penu] [pe ň u] [pe ň u] 

nyala [nyala] [ň ala] [ň ala] 

/kh/ akhlak [aklak] [ahlak] [akhlak] 

akhirat [ahilat] [ahilat] [akhirat] 

khawatir [hawatil] [hawatil] [khawatir] 

/sy/ tisya  [tisa] [tisiya] [tisya] 

syarat [syalat] [syalat] [syarat] 

/r/ rambutan [lambutaŋ] [lambutan] [rambutan] 

burung  [buluŋ] [buluŋ] [buruŋ] 

rumah [lumah] [lumah] [rumah] 

sarapan  [shalapan] [syalapan] [sarapan] 
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4.2.1 Kemampuan Fonologi  Subjek Penelitian Pertama Penderita Disleksia 

Setelah umur 5 tahun, tidak banyak lagi yang dikuasai oleh subjek pertama 

dalam hal vokal. Semua vokal secara tepat sudah dapat dibedakan dan tidak ada 

kegagalan komunikasi hanya karena pemakaian vokal yang keliru atau tidak tepat. 

Namun demikian, penjejeran vokal yang membentuk diftong masih menjadi kendala 

subjek pertama dalam melafalkannya. 

Di samping bunyi vokal yang telah dikuasainya dengan baik, urutan vokal 

yang bukan diftong juga sudah mampu dikuasainya. Tidak hanya [a-i] seperti kata ail 

(air) yang telah dikuasai sebelumnya, tetapi juga deretan vokal [e-a] pada plesean 

(presean), dan [i-a] pada kata Sopia (nama tokoh film kartun). Namun demikian, 

diftong asli [a-u] seperti masing-masing pada kata kerbau dan silau masih belum 

muncul dan informan pertama melafalkannya dengan [kebo] dan [silo]. 

 Pada umur 5 tahun kemampuan fonologi subjek pertama relatif berbeda 

dengan kemampuan anak usia 5 tahun pada umumnya. Bunyi konsonan yang 

dikuasainya terbatas pada bunyi [p], [b], [t], [d], [h], [m], [n], [l], [y], [sy], [ng] dan 

hal inilah yang menjadikan kemampuan fonologinya sama dengan kemampuan 

fonologi anak usia 3 tahun. Berikut adalah kemampuan konsonan yang diperoleh oleh 

subjek pertama. 

1. Pada usia 5 tahun bunyi velar hambat ringan [k] sudah dapat dikuasai dengan 

lebih baik meskipun ini hanya pada posisi akhir sukukata. Contoh: 

[totak]  “kotak” 
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[salak]  “salak” 

[baik]  “baik” 

2. Vokal [g] masih sering diucapkan sebagai [d], meskipun sesekali sudah 

muncul pula sebagai [g]. contoh:  

[datal]   “gatal” 

[ladi] [lagi]  “lagi” 

[dalpu]   “garpu” 

[dolila]   “gorila” 

3. Sampai dengan umur ini frikatif [s] pada awal kata masih sering diucapkan 

sebagai [t] atau [s] meskipun di akhir kata lebih konsisten sebagai [s]. Dengan 

demikian, kata-kata seperti sepatu, siap, dan habis diucapkan sebagai  

    [tepatu] [tsepatu]  “sepatu”  

[tiap] [tsiap]  “siap” 

[abis]   “habis” 

4. Bunyi [z] oleh subjek pertama masih diucapkan sebagai [j] seperti kata [jebla] 

zebra. Contoh : 

[jebla]  “zEbra’ 

[jitni]  “zidni” 
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5. Bunyi frikatif [f] juga sering diucapkan sebagai [p] seperti [poto] “foto” , 

meskipun kadang-kadang muncul pula sebagai [f] seperti kata [fama] Fatma 

(nama ibu guru). Contoh:  

[poto]  “foto” 

[pampil] “fampir” 

[fama]  “fatma” 

6. Bunyi afrikat ringan [ĉ] masih sering diucapkan sebagai [t] atau [ts] atau [s]. 

contoh : 

[toba] [soba]  “coba” 

[tali]   “cari” 

[ketsut]  “kecut” 

7. Bunyi afrikat berat [ ĵ] sering muncul sebagai [d] dan kadang-kadang sebagai 

[ds] seperti pada kata [dsalan] jalan dan [delapah] jerapah. 

[dsalan] “jalan” 

[delapah] “jerapah” 

[dadaŋ]  “jajan” 

8. Pada awal suku kata, bunyi nasal alveopalatal [ň] masih sering diucapkan 

sebagai [n] : [puna] punya dan [penu] penyu meskipun menjelang umur 5 

tahun mulai dekat dengan lafal orang dewasa. Contoh: 

[napu]  “nyapu” 

[puna]  “punya” 
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[penu]  “penyu” 

9. Bunyi velar /kh/ belum mampu dilafalkan dengan baik, namun terkadang 

masih terdengar sebagai bunyi /k/ dan /h/. 

[aklak]  “akhlak” 

[ahirat]  “akhirat” 

                                                       [kawatil]                “khawatir” 

10. Bunyi /sy/ dapat diucapkan dengan tepat, namun terkadang masih terdengar 

sebagai bunyi /s/. 

[tisa]  “tisya” 

[sutul]  “syukur” 

[syarat] “syarat” 

11.  Mengenai bunyi getar [r], sampai dengan umur 5 tahun Deden belum dapat 

mengeluarkan bunyi ini. Kata-kata seperti rumah, burung, rambutan  masih 

sering diucapkan sebagai [lumah], [buyuŋ], [lambutaŋ]. Percakapan tanggal 16 

desember 2016 yang sengaja peneliti munculkan karna menggambarkan 

kemampuan informan pertama dalam melafalkan bunyi getar [r]: 

Subjek : [budulu liat alpan itu dia natal]  

    (ibu guru liat itu arfan dia nakal) 

   Guru :    Deden kenapa nangis? 
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                                       Subjek :           [diputul pelut tita bu]  

  (dipukul perut kita bu) 

Guru :            apanya yang dipukul? 

Subjek  :   [pelut budulu pelut tita]  

    (perut bu guru perut kita) 

12. Sampai umur lima tahun, gugus konsonan seharusnya sudah dapat dilafalkan 

dengan baik. Namun hal ini tidak berlaku pada subjek pertama. Bunyi gugus 

konsonan akan berlaku dengan pengecualian: subjek pertama telah dapat 

membuat gugus konsonan [mb] dan [nd], meskipun terbatas pada suku kata, 

yakni, [mbak] “mbak” dan [ndak] “tidak”. Dia sering memanggil saudaranya 

[mba semi] dan menolak sesuatu dengan kata [ndak]. 

[mba?]  “mba” 

   [nda?]              “endak” (tidak) 

Dalam kaitannya dengan kemampuan fonologi, secara umum subjek pertama 

mengikuti urutan pemerolehan yang sifatnya universal. Vokal dikuasai terlebih 

dahulu adalah vokal kontrastif [a].setelah itu vokal-vokal lain menyusul. Demikian 

pula dalam hal konsonan, konsonan hambat dikuasai sebelum frikatif [s], dan afrikat 

[c] dikuasai sebelum frikatif [s]. Bunyi nasal dimulai dari nasal bilabial [m], diikuti 

oleh nasal velar [n]. bunyi lateral [l] telah dikuasai sedangkan bunyi gertar [r] belum. 
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Anak-anak yang berusia lima hingga enam tahun seharusnya mampu 

melafalkan bunyi-bunyi berikut dengan benar: [m] , [h], [w], [p], [b], [n], [t], [d], [k], 

[g], [f]. Namun yang terjadi adalah dia hanya mampu menguasai vocal [p], [b], [t], 

[d], [h], [m], [n], [l]. konsonan [k], [g], dan [f] belum dapat  dilafalkan dengan baik. 

Kemampuan fonologi subjek pertama seperti ini merupakan kemampuan berbahasa 

anak usia 3 tahun. Menurut hasil penelitian menyatakan bahwa 90 persen anak 

mampu membuat bunyi /k/ ketika berusia tiga tahun enam bulan. Jika seorang anak 

yang berusia lima tahun terus membuat kesalahan dalam pengucapan bunyi /k/, ahli 

patologi/bahasa bisa merekomendasikan anak ini untuk menerima terapi wicara 

(Dougherty, 2014: 35).  

Bukti lain yang menunjukkan bahwa kemampuan fonologi subjek pertama di 

usia 5 tahun ini mengalami keterlambatan seperti kemampuan fonologi anak usia 3 

tahun adalah tempat keluarnya ujaran ketika bunyi dihasilkan juga menentukan 

urutan kemampuan bahasa. Misalnya, bunyi /p/ dan /b/ dihasilkan ketika kedua bibir 

saling mengatup. 

Bunyi yang terletak di awal kata diperoleh sebelum bunyi yang terletak di 

tengah atau di akhir kata. Contoh pada bunyi /f/ pada kata “fatma” diperoleh di awal 

kata [fama]. Sedangkan untuk kata “maaf” subjek pertama melafalkan dengan kata 

[maap] yang bunyi /f/ nya tidak terdapat di akhir kata. 

Konsonan yang berkelompok atau bercampur dengan konsonan lain yang 

dihasilkan subjek pertama seperti [ts], [sy], dan [sh] adalah bunyi yang rumit 
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dihasilkan. Beberapa konsonan ini muncul di usia 3 atau 4 tahun namun hingga usia 5 

tahun bunyi-bunyi tersebut masih sering terdengar oleh subjek pertama. 

Dari data yang telah didapatkan, terdapat beberapa proses fonologis yang 

tidak umum sering terlihat dilakukan oleh subjek pertama. Biasanya hal ini akan 

menghilang ketika sebagian besar anak-anak telah berusia tiga atau empat tahun, 

namun yang dialami hingga usia 5 tahun proses fonologis seperti ini masih sering 

terlihat.  

a. Konsonan-konsonan yang biasanya dihasilkan di bagian mulut, seperti /k/ dan 

/g/ diganti dengan bunyi-bunyi yang diucapkan di bagian depan mulut. 

Contoh: “kamu” diucapkan [tamu], “kaki” diucapkan [tati], “ibu guru” 

diucapkan [bu dulu].  

b. Menghilangkan bunyi pertama dalam satu kata. Contoh: “tidak” diucapkan 

[da?], “Ibu guru” diucapkan [bu dulu], “sudah” diucapkan [dah], “hitam” 

diucapkan [item].  

Anak usia 5 tahun berada dalam fase perkembangan bahasa secara ekspresif. 

Hal ini berarti bahwa anak telah dapat mengungkapkan keinginannya, penolakannya, 

maupun pendapatnya dengan menggunakan bahasa lisan. Menurut Jamaris (dalam 

Susanto, 2011: 78) salah satu karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun 

adalah dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan 

orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Namun hal ini tidak 

terjadi pada subjek pertama. Berikut adalah dialognya: 
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Guru : Den, makan apa itu? 

Subjek: [jajan] 

  (jajan) 

Guru : jajan apa? 

Subjek: [enak ini bu? dulu] 

  (enak ini bu guru) 

Guru :  makanya itu jajan apa? 

Subjek : [tu liat ada tejunya. Tita dapet taltu juda bu?] 

  (Itu lihat ada kejunya. Kita dapat kartu juga bu) 

 Masalah kemampuan fonologi yang dialami subjek pertama bisa dikaitkan 

dengan masalah artikulasi fungsional dan  faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor 

yang memengaruhi ujaran dan perkembangan bahasa yaitu perkembangan fisik dan 

mental, kemampuan otak (kognitif), serta lingkungan tempat tinggal. Masalah 

artikulasi fungsional adalah ketidakmampuan untuk menghasilkan semua bunyi 

standar dalam sebuah bahasa. Dengan kata lain, anak-anak yang mengalami masalah 

artikulasi fungsional memiliki pendengaran dan intelektual yang baik, dan tidak ada 

tanda mengenai abnormal atau kelainan fisik (Dorothy, 2014:44). Sebagian besar 

anak yang memiliki artikulasi fungsional bisa mempelajari produksi bunyi ujaran 
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yang benar seiring dengan berjalannya waktu dan dorongan oleh orang-orang di 

lingkungannya. 

4.2.2 Kemampuan Fonologi  Subjek Penelitian Kedua Penderita Disleksia 

Setelah umur lima tahun,tidak banyak lagi yang dikuasai oleh subjek kedua 

dalam hal vokal. Semua vokal secara tepat sudah dapat dibedakan dan tidak ada 

kegagalan komunikasi hanya karena pemakaian vokal yang keliru atau tidak tepat. Di 

samping bunyi vokal yang telah dikuasainya dengan baik, urutan vokal diftong juga 

sudah mampu dikuasainya. Seperti [a-i] seperti kata ail (air) yang telah dikuasai 

sebelumnya, tetapi juga deretan vokal [e-a] pada plesean (presean), dan [i-a] pada 

kata Indonesia. Namun demikian, kemampuan diftong subjek kedua sama halnya 

dengan kemampuan diftong subjek pertama yaitu diftong asli [a-u] seperti masing-

masing pada kata kerbau dan silau masih belum muncul dan subjek kedua 

melafalkannya dengan [kebo] dan [silo]. 

Pada umur lima tahun bunyi konsonan yang dikuasainya mencakup bunyi 

konsonan yang telah  dikuasai oleh usianya seperti  [m], [h], [w], [p], [b], [n], [t], [d], 

[k]. Namun, subjek kedua belum dapat menguasai konsonan [f] dan [v], padahal 

kedua konsonan tersebut harus sudah dikuasai pada usia lima tahun. hal ini 

menunjukkan kemampuan fonologi subjek kedua mengalami keterlambatan seperti 

kemampuan fonologi anak usia empat tahun. Berikut adalah kemampuan konsonan 

yang diperoleh oleh subjek penelitian kedua. 
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1. Pada usia 5 tahun, subjek kedua belum mampu melafalkan konsonan [f].  

Bunyi frikatif [f] sering diucapkan sebagai [p] seperti [patih] “fatih” 

(nama siswa), meskipun kadang-kadang muncul pula sebagai [f] seperti 

kata [fama] Fatma (nama ibu guru). Contoh:  

[patih]  “fatih” 

[ma?ap] “maaf” 

[fama]  “fatma” 

2. Sampai dengan umur ini frikatif [s] pada awal kata masih sering 

diucapkan sebagai [sy] atau [sh] meskipun di akhir kata lebih konsisten 

sebagai [s]. Dengan demikian, kata-kata seperti sepatu, nasi, dan tas 

diucapkan sebagai : 

    [shepatu]    “sepatu”  

[nasyi]   “nasi” 

[tas]   “tas” 

3. Bunyi [z] oleh subjek kedua masih diucapkan sebagai [j] seperti kata 

[jebla] zebra. Contoh : 

[jEbla]  “zEbra’ 

[juhul]  “zuhur” 

4. Bunyi [ĉ] pada kata-kata seperti cewek dan licin masih kadang-kadang 

terdengar seperti campuran antara [t] dengan [s], dan [cs]. Contoh: 

[csewe?] “cewek” 
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[litsin] “licin” 

[cuci] “cuci” 

5. Bunyi alveopalatal [ň] juga masih belum tepat pengucapannya seperti kata 

punyadan banyak yang belum persis sama dengan bunyi alveopalatal 

orang dewasa. 

[puňa]  “punya” 

[baňa?]  “banyak” 

6. Bunyi velar /kh/ belum mampu dilafalkan dengan baik, namun terkadang 

masih terdengar sebagai bunyi /k/ dan /h/. 

[ahlak]  “akhlak” 

[khoir]  “khoir” 

          [kawatir]  “khawatir”  

7. Bunyi /sy/ dapat diucapkan dengan tepat, namun terkadang masih 

terdengar sebagai bunyi /s/ dan /sh/. 

  [shuhada]  “syuhada” 

[sukur]  “syukur” 

            [sarat]              “syarat”   

8. Mengenai bunyi getar [r], sampai dengan umur 5 tahun, subjek kedua 

masih belum dapat mengeluarkan bunyi ini. Kata-kata seperti sarapan, 

rusak, dan ibu guru masih diucapkan sebagai [salapan], [lusak], dan [ibu 

gulu]. Berikut adalah percakapan pada tanggal 12 desember 2016 yang 
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sengaja dimunculkan untuk menunjukkan kemampuan subjek kedua 

dalam melafalkan bunyi getar [r]. 

Subjek : [bu? gulu lusak banňa] 

  (bu guru rusak bannya) 

Guru:  itu punya siapa? 

Subjek : [malsyel bu? dulu] 

  (marsel bu guru) 

Guru:  coba sini bu guru liat 

Subjek: [ini bu? Malsyel itu nakal bu?gulu] 

  (ini bu marsel itu nakal bu guru) 

9. Gugus konsonan seharusnya sudah dapat dilafalkan dengan baik. Namun 

hal ini tidak berlaku pada subjek kedua. Bunyi gugus konsonan akan 

berlaku dengan pengecualian: subjek kedua telah dapat membuat gugus 

konsonan [mb], [nd], [pl], dan  terbatas pada suku kata, yakni, [mbak] 

“mbak”, [ndak] “tidak” dan [plastik] “plastik” . 

   [mba?]   “mba”  

[nda?]  “endak” (tidak) 

[plastik] “plastik” 
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Urutan kemampuan subjek kedua berkaitan dengan teori yang dinyatakan oleh 

Jacobson (1968:1971), yaitu, bahwa (a) bunyi memiliki kadar kesukaran yang 

berbeda-beda, (b) pemerolehan bunyi sesuai dengan kadar kesukaran tersebut, (c) 

urutan pemerolehan tersebut bersifat universal. Demikian pula pada subjek kedua, 

bunyi frikatif /s/ lebih dulu dikuasai sebelum bunyi afrikat /ĉ/. Bunyi nasal /n/ masih 

terdengar bersamaan dengan bunyi nasal alveopalatal [ň], dan bunyi-bunyi frikatif 

labiodental /f/ dan /v/ sesuai dengan kemampuan berbahasa (Dougherty, 2014: 37) 

anak usia 5 tahun sudah dapat melafalkan dengan baik namun yang terjadi pada 

subjek kedua bunyi frikatif labiodental /f/ dan /v/ masih sering terdengar sebagai 

bunyi /p/. Hal ini dapat dianggap wajar karna kenyataannya kedua bunyi ini memang 

jarang ditemukan dalam bahasa Indonesia. Ketidakmampuan subjek kedua 

mengucapkan fonem getar [r] seharusnya sudah dapat dikuasai pada saat menginjak 

usia 5 tahun. Hal ini disebabkan sama seperti subjek kedua yaitu belum mampu 

menempelkan ujung lidah pada dinding alveolar dan mematuk-matuknya berkali-kali.  

Konsonan yang berkelompok atau bercampur dengan konsonan lain yang 

dihasilkan subjek kedua seperti [ts] dan [sh] adalah bunyi yang rumit dihasilkan. 

Beberapa konsonan ini muncul di usia 3 sampai 4 tahun namun hingga usia 5 tahun 

masih sering terdengar oleh subjek kedua. Dalam kemampuan subjek kedua 

melafalkan bunyi-bunyi tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan subjek kedua masih 

mengalami keterlambatan seperti kemampuan konsonan anak usia 4 tahun karna 

terdapat beberapa bunyi yang masih sukar dilafalkan oleh subjek kedua.  
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Dari data yang diperoleh, terdapat beberapa proses fonologis yang tidak 

umum sering terlihat oleh subjek kedua. Biasanya hal ini akan menghilang pada anak 

usia 3 sampai 4 tahun namun yang dialami hingga usia 5 tahun proses fonologi 

seperti ini masih sering terlihat. 

a. Menghasilkan bunyi yang tidak tepat dalam suatu kata. artinya bunyi yang 

dihasilkan mirip dengan atau dipengaruhi oleh bunyi lain di dalam satu 

kata. Contoh, [litsin] untuk “licin” dan [syepatu] untuk “sepatu”.  

b. Menghilangkan bunyi pertama dalam satu kata. Contoh: “sepatu” 

diucapkan [patu], kemana diucapkan [mana], dan belajar diucapkan 

[lajar]. 

Sama halnya dengan subjek pertama, masalah kemampuan fonologi yang 

dialami subjek kedua berkaitan dengan masalah artikulasi fungsional. Artinya 

ketidakmampuan untuk menghasilkan semua bunyi standar dalam sebuah bahasa 

(Dougherty, 2014: 44). Sebagian besar anak usia 5 tahun mampu memahami bahasa 

dan berkomunikasi dengan jelas dengan orang dewasa atau teman sebayanya dalam 

berbagai situasi. Subjek kedua akan menggunakan beberapa kata untuk berkomuikasi 

dan sulit mengingat kata-kata yang ingin ia katakan. Anak yang mengalami masalah 

artikulasi fungsional memiliki pendengaran dan artikulasi fungsional yang baik dan 

tidak memiliki tanda-tanda abnormal atau ketidaknormalan. 
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4.2.3 Kemampuan Fonologi Subjek Penelitian Ketiga Penderita Disleksia 

Pada umur lima tahun, Semua vokal secara tepat sudah dapat dibedakan dan 

dilafalkan dengan baik. Di samping bunyi vokal yang telah dikuasainya dengan baik, 

urutan vokal diftong juga sudah mampu dikuasainya. Seperti [a-i] pada kata air yang 

telah dikuasai sebelumnya, tetapi juga deretan vokal [e-a] pada presean, dan [i-a] 

pada kata Indonesia. Diftong asli [a-u] seperti masing-masing pada kata kerbau dan 

silau sudah mampu diucapkan dengan baik. 

Pada umur lima tahun bunyi konsonan yang dikuasainya mencakup bunyi 

konsonan yang telah dikuasai oleh anak seusianya seperti  [m], [h], [w], [p], [b], [n], 

[t], [d], [k], [r] dan [f]. Berikut adalah kemampuan konsonan yang diperoleh oleh 

subjek ketiga. 

1. Bunyi velar /kh/ sudah mampu dilafalkan dengan baik, namun terkadang 

masih terdengar sebagai bunyi /k/. 

[kholik]  “kholik” 

[khoir]  “khoir” 

           [kawatir]     “khawatir”  

2. Bunyi /sy/ dapat diucapkan dengan tepat, namun terkadang masih 

terdengar sebagai bunyi /s/. 

    [Šuhada]   “syuhada” 

[sukur]  “syukur” 

           [sarat]    “syarat”   
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3. Mengenai bunyi getar [r], subjek ketiga sudah mampu mengucapkan 

dengan lebih baik namun terkadang masih kurang tepat digunakan dalam 

beberapa kata. 

  [lurus]  “lurus” 

  [baru]  “baru” 

[rari]      “lari” 

    [berajar]    “belajar” 

4. Bunyi gugus konsonan sudah mampu dilafalkan dengan baik tidak hanya 

pada gugus konsonan [pl], [kl] namun juga sudah dapat melafalkan gugus 

konsonan yang didahului oleh [s]. berikut contohnya: 

  [plastik]                 “plastik” 

       [deŋklE?]               “dengklek” 

       [spageti]              “sphaghetti” 

[skak]  “skak” 

[stop]  “stop” 

Proses fonologis merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh anak-anak 

dalam menyederhanakan suatu produksi ujaran mereka dari bunyi yang mereka 

dengar dari ujaran orang dewasa biasanya hal ini terjadi pada anak usia dua hingga 

empat tahun (Dougherty, 2014: 11). Dari data yang diperoleh, terdapat beberapa 

proses fonologis yang tidak umum sering terlihat oleh subjek ketiga. Biasanya hal ini 

akan menghilang pada anak usia tiga sampai empat tahun namun yang dialami hingga 

usia lima tahun proses fonologi seperti ini masih sering terlihat. 
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a. Menghasilkan bunyi yang tidak tepat dalam suatu kata. artinya bunyi 

yang dihasilkan mirip dengan atau dipengaruhi oleh bunyi lain di 

dalam satu kata. Contoh, [poto] untuk “foto” dan [syepatu] untuk 

“sepatu”.  

b. Menghilangkan bunyi pertama dalam satu kata. Contoh: “sudah” 

diucapkan [dah] “sebentar” diucapkan [tar], dan belajar diucapkan 

[lajar]. 

 

4.2.4 Bahasan Kemampuan Fonologi Subjek Penelitian Pertama, Subjek 

Penelitian Kedua, dan Subjek Penelitian Ketiga Penderita Disleksia 

Ujaran dihasilkan dari bunyi-bunyi yang dilafalkan ketika mengomunikasikan 

sebuah pesan dengan menggunakan kata-kata. Hal ini merupakan keterampilan 

motorik yang unik dan luar biasa. Untuk memahami mengapa anak mengucapkan 

bunyi-bunyi secara tidak benar, penting untuk memahami bagaimana bunyi dibuat 

dan bagaimana anak-anak berlatih mengucapkannya sebelum mereka dapat 

memadukan bunyi-bunyi tersebut menjadi kata-kata yang bermakna. 

Ketika kebanyakan anak menguasai kosakata lisan sekitar 25 kata, mereka 

mulai menggunakan sistem fonologis dalam bahasa mereka. Tentu saja, anak yang 

berusia dini tidak mempelajari semua fonem atau aturan rumit dalam penggunaannya; 

mereka menggunakan proses-proses fonologis. Proses fonologis adalah sebuah 

strategi yang digunakan oleh anak-anak di usia antara satu hingga empat tahun dalam 

menyederhanakan produksi ujaran mereka dari bunyi-bunyi yang mereka dengar dari 
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ujaran orang dewasa (Dougherty, 2014: 11). Beberapa proses fonologis merupakan 

hal yang umum ditemui dalam perkembangan anak dan akan menghilang di usia tiga 

atau empat tahun. Meskipun demikian, proses fonologi ini masih terjadi pada ketiga 

subjek yang berusia 5 tahun khususnya pada penderita disleksia.  

Di usia 4 tahun, tuturan sudah harus dapat dipahami oleh orang-orang yang 

tidak terlalu sering berhubungan dengan si anak. Kemudian di usia 5 tahun, tuturan 

anak harus dapat dipahami oleh sebagian besar pendengar di semua situasi. Meskipun 

demikian, banyak anak tidak belajar untuk mengucapkan semua bunyi ujaran secara 

sekaligus, melainkan mengembangkan kemampuan mereka untuk mengucapkan 

bunyi dalam rangkaian yang dapat diprediksi. Seperti halnya ketiga subjek pada 

penelitian ini, banyak pelafalan bunyi-bunyi yang tidak sewajarnya diucap oleh anak 

seusianya.  

Setelah umur 5 tahun, tidak banyak lagi yang dikuasai oleh ketiga subjek 

dalam hal vokal. Semua vokal secara tepat sudah dapat dibedakan dan  tidak ada 

kegagalan komunikasi hanya karena pemakaian vokal yang keliru atau tidak tepat. 

Disamping bunyi vokal yang telah dikuasai dengan baik, urutan vokal diftong juga 

sudah mampu dikuasai. Seperti [a-i] seperti kata air yang telah dikuasai sebelumnya, 

tetapi juga deretan vokal [e-a] pada presean, dan [i-a] pada kata Indonesia. Namun 

demikian, kemampuan diftong subjek kedua sama halnya dengan kemampuan diftong 

subjek pertama yaitu diftong asli [a-u] seperti masing-masing pada kata kerbau dan 

silau masih belum muncul dan melafalkannya dengan [kebo] dan [silo] sedangkan 

subjek ketiga sudah mampu melafalkan dengan baik kata [silau] dan [kerbau]. 
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Anak-anak yang berusia 5 tahun seharusnya mampu membuat bunyi-bunyi 

sebagai berikut dengan benar: /m/, /h/, /w/, /p/, /b/, /n/, /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, dan /r/. 

Namun yang terjadi pada ketiga subjek berbeda dengan anak usia 5 tahun pada 

umumnya. Kemampuan konsonan subjek pertama terbatas pada bunyi /p/, /b/, /t/, /d/, 

/h/, /m/, /n/, /l/, /y/, /sy/, /ng/. Sedangkan pada pelafalan gugus konsonan, kemampuan 

subjek pertama terbatas pada bunyi /mb/ dan /nd/. Kemampuan fonologi subjek 

pertama mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan kemampuan fonologinya 

sama dengan anak usia 3 tahun. Berbeda halnya dengan subjek kedua, konsonan yang 

mampu dilafalkan lebih banyak dibandingkan subjek pertama, yaitu bunyi /m/, /h/, 

/w/, /p/, /b/, /n/, /t/, /d/, /k/ sedangkan bunyi gugus konsonan terbatas pada /mb/, /nd/, 

/pl/. Kemampuan fonologi subjek kedua juga mengalami keterlambatan seperti anak 

usia 4 tahun, karna terdapat beberapa bunyi yang belum dapat dilafalkan dengan baik 

dan terdapat pada kemampuan fonologi anak usia 4 tahun. Subjek penelitian terakhir 

yaitu subjek penelitian ketiga. Bunyi konsonan yang dikuasainya meliputi /m/, /h/, 

/w/, /p/, /b/, /n/, /t/, /d/, /k/, /r/ dan /f/ dan gugus konsonan yang dapat dilafalkan yaitu 

/nd/, /mb/, /pl/, /kl/, /sp/, /st/. tidak banyak lagi konsonan yang harus dipelajari oleh 

subjek ketiga karna semua konsonan sudah dapat dilafalkan dengan baik.  

Urutan kemampuan fonologi ketiga subjek penelitian berkaitan dengan teori 

yang dinyatakan oleh Jacobson (1968:1971), yaitu, bahwa (a) bunyi memiliki kadar 

kesukaran yang berbeda-beda, (b) pemerolehan bunyi sesuai dengan kadar kesukaran 

tersebut, (c) urutan pemerolehan tersebut bersifat universal. Demikian pula pada 

subjek pertama dan subjek kedua, bunyi frikatif /s/ lebih dulu dikuasai sebelum bunyi 



62 
 

afrikat /ĉ/. Bunyi nasal /n/ masih terdengar bersamaan dengan bunyi nasal 

alveopalatal [ň], dan bunyi-bunyi frikatif labiodental /f/ dan /v/ sesuai dengan 

kemampuan berbahasa (Dougherty, 2014: 37) anak usia 5 tahun sudah dapat 

melafalkan dengan baik namun yang terjadi pada subjek pertama dan kedua bunyi 

frikatif labiodental /f/ dan /v/ masih sering terdengar sebagai bunyi /p/. Hal ini dapat 

dikaitkan pula pada teori Jacobson (1968:1971) yang menyatakan bahwa 

pemerolehan konsonan dimulai dari bilabial yaitu /b/, /m/, dan /p/. Ketidak-mampuan 

subjek pertama dan kedua mengucapkan fonem getar [r] seharusnya sudah dapat 

dikuasai pada saat menginjak usia 5 tahun. Namun, yang terjadi hingga usia 5 tahun 

belum dapat dilafalkan dengan baik. Berbeda halnya dengan subjek ketiga. 

Kemampuan subjek ketiga sudah lebih baik bila dibandingkan dengan subjek pertama 

dan kedua. Semua bunyi sudah dapat dilafalkan dengan baik. Namun, terdapat 

beberapa bunyi yang kurang tepat pengucapannya, yaitu bunyi velar /kh/ masih sering 

diucapkan sebagain /k/ dan /h/, dan bunyi /sy/ masih sering diucapkan sebagai /s/. 

Masalah yang dialami oleh ketiga subjek penyandang disleksia ini berkaitan 

dengan masalah artikulasi fungsional. Artikulasi fungsional adalah ketidakmampuan 

untuk menghasilkan bunyi standar dalam sebuah bahasa (Dougherty, 2014: 44). 

Dengan kata lain, anak yang mengalami masalah artikulasi fungsional memiliki 

pendengaran dan intelektual yang baik, tidak ada tanda mengenai abnormal atau 

masalah di otak. Hal ini saling berhubungan dengan penyakit disleksia sendiri, yaitu 

disleksia tidak disebabkan karena kurangnya motivasi ataupun adanya gangguan pada 

area sensoris, instruksi yang kurang tepat atau keterbatasan dalam berpengalaman. 
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Ketiga subjek penelitian ini secara fisik tidak terlihat sedang mengalami gangguan 

hanya saja berupa kesulitan belajar spesifik dalam kemampuan berbahasanya, seperti 

kurang fasih dalam melafalkan beberapa bunyi, memiliki kosakata terbatas, dan sulit 

dalam menyusun atau membaca kalimat. 

Permasalahan mengenai kemampuan berbahasa anak penyandang disleksia ini 

tidak lepas dari Teori pemerolehan bahasa. Dari kehidupan kita sehari-hari kita 

ketahui bahwa seorang anak yang baru saja lahir akan dapat menguasai bahasa mana 

pun yang disuguhkan padanya dengan keakuratan seperti penutur asli. Hal seperti ini 

bertalian dengan berbagai aspek filosofis kebahasaan oleh Chomsky yang dikenal 

dengan Teori Mentalis menyatakan, antara lain, bahwa (a) manusia dilahirkann 

dengan apa yang kini dikenal dengan istilah Language Acquisition Device (LAD) 

yang memungkinkan seorang bayi menguasai bahasa manapun, (b) bahasa memiliki 

unsur-unsur universal yang mengakibatkan manusia bisa menguasainya, dan (c) 

lingkungan ikut memberikan andil dalam proses pemerolehan bahasa (Purwo, 1991: 

66).  

Faktor lingkungan merupakan pengaruh eksternal atau aktivitas yang 

berlangsung di dunia anak-anak. Pengaruh lingkungan terhadap pemerolehan bahasa 

anak dikenal dengan Teori Behaviorisme yang dicetus oleh Skinner. Jumlah dan jenis 

stimulus dan kondisi lingkungan tertentu di rumah anak memainkan peran penting 

dalam perkembangan keterampilan bicaranya. Lingkungan rumah yang 

menghadirkan banyak stimulus dan interaksi antar orangtua dengan anak bukan 
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hanya dapat meningkatkan kemampuan mengucapkan bunyi ujaran anak namun juga 

berpengaruh terhadap koneksi-koneksi (kognitif) dalam otaknya. 

Pandangan selanjutnya yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa anak 

adalah Teori Kognitif yang dicetus oleh Piaget. Bahasa bukan suatu ciri ilmiah yang 

terpisahkan, melainkan salah satu diantara beberapa kemampuan yang berasal dari 

pematangan kognitif. Menurut Piaget (1954), bahasa distrukturkan atau dikendalikan 

oleh nalar: perkembangan bahasa harus berlandas pada (atau diturunkan dari) 

perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Dengan demikian 

urut-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa.  

Jadi, ketiga teori ini sama-sama saling berkaitan dengan kemampuan 

berbahasa khusunya dalam kemampuan fonologinya. Permasalahan fonologi yang 

dialami oleh ketiga subjek penelitian penyandang disleksia ini sama-sama mengalami 

masalah artikulasi fungsional. Masalah artikulasi fungsional berkaitan erat dengan 

faktor lingkungan dan faktor kognitif. Menurut Rima Shore (1996), dampak dari 

faktor lingkugan bagi perkembangan otak anak bersifat dramatis dan spesifik. Artinya 

faktor-faktor lingkungan tidak hanya mempengaruhi arah perkembangan secara 

umum, tetapi juga mempengaruhi otak manusia. Sekarang anak-anak khususnya 

ketiga subjek penelitian penyandang disleksia mengerti apa yang dilihat, didengar, 

disentuh, dan dirasa pada tahun-tahun awal kehidupannya akan diperkuat dan 

dibentuk koneksi-koneksi dalam otak yang akan bekerjasama untuk mengembangkan 

proses belajar dan ketiga subjek penelitian penyandang disleksia yang memiliki 
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masalah artikulasi fungsional bisa mempelajari produksi bunyi ujaran yang benar 

seiring dengan berjalannya waktu. 

4.3 Kemampuan Morfologi Anak Usia 5 Tahun Penderita Disleksia 

Dalam bagian ini akan dibahas hanya tentang morfem segmental. Menurut 

Rizaldi (2011), morfem segmental merupakan morfem yang terjadi dari fonem atau 

susunan fonem segmental. Bahan yang dikaji adalah sebagai berikut. (1) 

“Pengimbuhan” atau “pengafiksan”, artinya peleburan imbuhan atau afiks pada 

morfem dasar; (2) “pengklitikan”, yaitu penambahan “klitika” pada morfem dasar; 

dan (3) “reduplikasi”, artinya penggabungan dua morfem dasar yang sama (atau 

sebagian daripadanya dengan morfem utuh). Berikut adalah pembahasan mengenai 

kemampuan Morfologi ketiga subjek penelitian usia 5 tahun penderita disleksia.  

2. Data Pelafalan Morfologi 

Afiks  Kata  Pengucapan 

Subjek 

penelitian 1 

Subjek 

penelitian 2 

Subjek 

penelitian 3 

{ber-} belajar belajar belajar belajar 

bermain main main main 

berenang lenang belenang berenang 

berlari lari lari lari 

berdarah bedalah beldarah berdarah 
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berjalan  jalan jalan jalan 

{di-} disulap syulap sulap disulap 

direbut dilebut dilebut direbut 

dicoret ditsolet colet dicoret 

ditabrak ditablak ditablak ditarbak 

direbut dilebut dilebut direbut 

ditendang tendang tendang ditendang  

{meng-} menggali nggali nggali nggali 

menggaruk nggaruk nggaruk nggaruk 

menggosok nggosok nggosok nggosok 

{ter-} terjepit kejepit kejepit kejepit 

tertabrak ketablak ketablak ketabrak 

terlewatkan kelewatang kelewatan kelewatan 

tertusuk ketusyuk ketusuk ketusuk  

{se-}  seorang seolang olang seorang  

sesuatu Suatu suatu suatu  

{-in} bukain butain bukain bukain 

ambilin ambilin ambilin ambilin 

bangunin banunin bangunin bangunin 

{ke-an} kebakaran tebatalan kebakalan kebakaran 

keringatan telingetang kelingetan keringetan 

kekecilan tetecilan kekecilan kekecilan 
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kebesaran tebesaran kebesalan Kebesaran 

 

4.3.1 Kemampuan Morfologi  Subjek Penelitian Pertama Penderita Disleksia 

Bahasa yang dipakai oleh subjek penelitian pertama adalah ragam bahasa 

nonformal, sebagian besar kata yang dipakai oleh subjek pertama adalah kata tanpa 

afiks. Jadi verba yang digunakan misalnya perut, nakal, tendang, permen, dan lihat. 

Kenonformalan ini tampak lagi dengan digunakannya kata-kata penyedap ia dan 

dong. Kemampuan morfologi subjek penelitian pertama diuraikan dalam bentuk data 

sebagai berikut. 

1. Subjek : [ bu dulu liat ekal dia natal] 

(bu guru lihat haikal dia nakal) 

Guru : siapa itu? Kakak kenapa nangis? 

Subjek : [di anuk pelut tita bu] 

  (dipukul  perut kita bu) 

Guru : diapakan? 

Subjek : tendang 

  (ditendang) 

(Konteks: situasi ini menggambarkan penutur sedang berbicara 

dengan mitra tutur (gurunya). Saat tuturan terjadi penutur dan mitra tutur 
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berbicara di dalam kelas. Penutur banyak menjawab pertanyaan mitra tutur 

dengan dua atau tiga kata. Mitra tutur cenderung bertanya tentang yang 

dialami kala itu oleh penutur. Penutur mengucapkan jawaban dengan kata 

dan kalimat yang belum sempurna. Perkembangan motorik: gerakan badan 

yang sangat menonjol adalah penutur lebih aktif dalam menggerakkan kaki 

sambil memegang perutnya. Dalam hal ini penutur lebih banyak 

menggunakan pendengaran dan menjawab pertanyaan). 

2. Guru : kak, darimana dapet kartu? 

Subjek : [tadi tita belanja di bawah] 

  ( tadi kita belanja di bawah) 

Guru : mana kartunya? 

Subjek : [dia abis. Tita ditasi tadi tama bu dulu telus jajannya abis    

juga] 

 (dia habis. Kita dikasi tadi sama bu guru terus jajannya habis 

juga) 

Guru : kakak beli kartunya aja berarti? 

Subjek  : [ia bu dulu tita beli taltunya aja] 

  (ia bu guru kita beli kartunya saja) 

(Konteks: tuturan terjadi pada saat SP 1 sedang bermain di ruang 

bermain. Tujuan dari komunikasi ini adalah menanyakan tental hal yang 

dilihatnya dan guru berusaha menjawab agar SP 1 mengerti. 
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Perkembangan motorik yang muncul adalah gerakan tangan sebagai alat 

untuk menunjuk sering dilakukan oleh penutur). 

3.  Guru : siapa yang belum dapat surat? 

  Abi : Deden bu 

Subjek : [eee butan syudah syaya talo tak pecaya ni ni ta butain tasy 

saya] 

 (bukan sudah saya taruh kalo tidak percaya ini saya bukain tas 

saya) 

(Konteks: tuturan terjadi pada saat Subjek 1 sedang mendengarkan 

penjelasan guru di dalam kelas. Tujuan dari komunikasi ini adalah 

menanyakan tentang hal yang sudah dilihatnya. Perkembangan motorik 

yang muncul adalah gerakan tangan sebagai alat untuk menunjuk sesuatu 

yang ada dalam tasnya). 

 Data (1) merupakan tuturan dari seorang anak usia 5 tahun penderita 

Disleksia. Kemampuan morfologi pada data ini adalah penutur mengucapkan 

beberapa kata seperti nakal, perut, tendang. Jika ditinjau kata yang diucapkan oleh 

subjek pertama merupakan kemampuan morfologi dalam bagian morfem bebas. 

Secara keseluruhan bahasa yang digunakan dalam percakapan adalah ragam bahasa 

nonformal. Sebagian kata yang digunakan juga tanpa menggunakan afiks namun 

prefiks di- telah mampu diucapkan dengan baik oleh subjek pertama yaitu pada kata 

[ditendang]. Pemakaian prefiks pasif mempunyai dampak yang luas karena dengan 

telah dipakainya prefiks seluruh kalimat menjadi berubah. Afiks dalam bahasa 
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Indonesia mempunyai peran yang angat penting sebab kehadiran Imbuhan pada 

semua dasar (kata) dapat mengubah bentuk, fungsi, kategori, dan makna dasar atau 

kata yang dilekatinya.  

 Data 2 menunjukkan kemampuan morfologi adalah subjek berusaha 

mengatakan kartu namun yang diucapkan adalah taltu. Selain itu subjek juga 

berusaha mengucapkan kata ibu guru dan diucapkan oleh subjek menjadi bu dulu. 

Ditinjau dari pengucapan tersebut, subjek pertama sudah mampu berkomunikasi 

dengan baik dengan pemerolehan morfologinya. Pada data tersebut sudah mulai 

terlihat bentuk klitika –nya. Bentuk klitika –nya digunakan untuk menyatakan 

kepemilikan. Pada contoh bentuk klitika itu sudah dipakai juga untuk menyatakan 

bahwa nomina yang dilekatnya (kartu) ialah informasi lama dan karenanya harus 

diwujudkan dalam bentuk yang pasti atau tertentu. 

 Kemampuan morfologi pada data 3 yang muncul adalah subjek pertama 

mampu mengucapkan morfem bebas dengan baik dan mampu mengucapkan sufiks 

atau akhiran dalam satu konteks kalimat. Pemerolehan sufiks yang diucapkan oleh 

subjek pertama adalah kata bukain. bentuk dasar dari kata bukain adalah buka. Data 

lain tentang kemampuan morfologi adalah subjek pertama mengucapkan kata ini 

menjadi ni. Terdapat penghilangan bunyi vokal /i/. 

4.3.2 Kemampuan Morfologi Subjek Penelitian Kedua  Penderita Disleksia 

Dalam bidang morfologi, subjek penelitian kedua telah mampu mengucapkan 

berbagai bentuk kata dengan baik. Berbagai bentuk kata yang diucapkan seperti kata 
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pangkal, kata berafiks, kata ulang (reduplikasi). Bahasa yang dipakai oleh subjek 

penelitian kedua adalah ragam bahasa nonformal Kemampuan morfologi subjek 

penelitian kedua diuraikan dalam bentuk data sebagai berikut. 

1. Guru : kakak ayok pake sepatunya 

Subjek : [mana bibi ?] 

  (dimana bibi) 

Guru : lagi di jalan 

Subjek : [telpon bibinya suruh jemput] 

  (telpon bibi suruh jemput) 

Guru : iya 

Subjek : [pake patunya] 

  (pakai sepatunya) 

(Konteks: situasi ini menggambarkan penutur sedang berbicara 

dengan mitra tutur (gurunya). Saat tuturan terjadi penutur dan mitra tutur 

berbicara di halaman sekolah. Penutur banyak menjawab pertanyaan 

mitra tutur dengan dua atau tiga kata. Mitra tutur cenderung bertanya 

tentang yang dialami kala itu oleh penutur. Penutur mengucapkan 

jawaban dengan kata dan kalimat yang belum sempurna. Perkembangan 

motorik: penutur banyak menggunakan tangan untuk menunjuk). 

2. Subjek : [ibu mana buang sampahnya?] 

( ibu dimana buang sampah) 

 [deden pergi sana. Mana haikal bu ?] 
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(deden pergi sana. Mana haikal bu?) 

  Guru : ibu guru ga tau kak coba cari di kelas 

  Subjek : [itu itu Haikal ibu guru itu Haikal] 

   (itu haikal ibu guru itu haikal) 

  (Konteks: tuturan terjadi pada saat SP 1 sedang bermain di 

ruang bermain. Tujuan dari komunikasi ini adalah menanyakan tental hal 

yang dilihatnya dan guru berusaha menjawab agar SP 1 mengerti. 

Perkembangan motorik yang muncul adalah gerakan tangan sebagai alat 

untuk menunjuk sering dilakukan oleh penutur) 

3. Subjek : [tulun bu gulunya] 

(turun ibu gurunya) 

Guru : ia sebentar lagi 

Subjek : [ayo bu gulu kita tungguin] 

  (ayo bu guru kita tungguin) 

Guru : iya sabar 

Subjek : [cepetan bu gulu] 

  (cepetan bu guru) 

(Konteks: tuturan terjadi pada saat penutur sedang bermain di ruang 

bermain. Tujuan dari komunikasi ini adalah menanyakan tental hal yang 

dilihatnya. Perkembangan motorik yang muncul adalah gerakan tangan 

sebagai alat untuk memberikan isyarat sering dilakukan oleh penutur). 
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Data (1) merupakan tuturan dari seorang anak usia 5 tahun penderita 

Disleksia. Secara keseluruhan bahasa yang digunakan dalam percakapan adalah 

ragam bahasa nonformal kemampuan morfologi pada data ini adalah penutur 

mengucapkan beberapa kata seperti telpon, bibi, jemput. Jika ditinjau kata yang 

diucapkan oleh subjek kedua merupakan kemampuan morfologi dalam bagian 

morfem bebas. Dalam data itu juga subjek kedua menggunakan kata penyedap seperti 

kata ia dan dong. Data lain yang terdapat data (1) itu adalah adanya penghilangan 

fonem seperti kata sepatu namun dilafalkan menjadi patu. Hingga usia 5 tahun, 

pemakaian –nya sebagai tanda kedefinitan tampaknya menjadi berlebihan sehingga 

banyak sekali dari ujaran subjek kedua dibubuhi oleh klitik ini seperti pada kalimat 

[mana bibinya] dan [pake patunya]. Sebagian kata yang digunakan juga tanpa 

menggunakan afiks. Pemakaian afiks mempunyai dampak yang luas karena dengan 

telah dipakainya afiks seluruh kalimat menjadi berubah. Afiks dalam bahasa 

Indonesia mempunyai peran yang sangat penting sebab kehadiran Imbuhan pada 

semua dasar (kata) dapat mengubah bentuk, fungsi, kategori, dan makna dasar atau 

kata yang dilekatinya.  

Data (2) menunjukkan kemampuan morfologi adalah subjek kedua berusaha 

mengatakan nasi namun yang diucapkan adalah nasyi. Ditinjau dari pengucapan 

tersebut, subjek kedua sudah mampu berkomunikasi dengan baik dengan 

pemerolehan morfologinya. Sebagian kata yang digunakan juga menggunakan afiks 

namun penggunaan preposisi yang kurang tepat seperti pada kata [bu mana buang 

sampahnya] padahal preposisi yang tepat digunakan adalah preposisi –di yang 
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menunjukkan keberadaan sesuatu yang dituju. Pemakaian prefiks pasif mempunyai 

dampak yang luas karena dengan telah dipakainya prefiks seluruh kalimat menjadi 

berubah. Selanjutnya yaitu proses reduplikasi atau pengulangan. Dibandingkan 

dengan afiksasi, proses reduplikasi lebih banyak dilakukan oleh subjek kedua. Bentuk 

yang muncul pada data ini yaitu reduplikasi total seperti yang terlihat pada kata itu-itu 

yang dimaksud untuk menunjukkan objek atau tujuan tertentu. Data lain yang 

terdapat pada data (2) kita lihat bahwa klitik –nya telah banyak dipakai untuk kalimat 

lain dan telah pula dikontraskan dengan bentuk yang tanpa penanda definit. Yang 

mulai terjadi pada subjek kedua adalah pemakaian definit yang berlebihan seperti 

subjek yang sudah definit masih juga ditambahkan dengan klitika –nya oleh subjek 

kedua, misalnya [telpon bibinya suruh jemput] dan [pake patunya].  

Data (3) menunjukkan kemampuan morfologi adalah subjek kedua berusaha 

mengatakan Ibu guru namun yang diucapkan adalah bu gulu. Dalam data itu juga 

subjek kedua menggunakan kata penyedap seperti kata ia dan ayo. Sebagian kata 

yang digunakan juga menggunakan afiks. Afiks lain yang tampaknya sudah disadari 

oleh subjek kedua sebagai bentuk yang terpisah dan signifikan. Di samping prefiks 

pasif –di yang muncul pada data ini yaitu sufiks –kan yang oleh subjek kedua 

diwujudkan dalam bentuk –in, seperti kata tungguin dan sufiks –an muncul pada kata 

cepetan.  Pemakaian prefiks pasif mempunyai dampak yang luas karena dengan telah 

dipakainya prefiks seluruh kalimat menjadi berubah. 
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4.3.3 Kemampuan Morfologi Subjek Penelitian Ketiga  Penderita Disleksia 

Subjek penelitian ketiga telah banyak memiliki perbendaharaan kata benda 

atau verba dasar yang merupakan verba yang berupa morfem dasar bebas. Bahasa 

yang dipakai oleh objek penelitian ketiga adalah ragam bahasa nonformal. Sedangkan 

afiksasi sudah mampu digunakan dengan baik. Subjek ketiga masih banyak 

melakukan pengulangan yang bukan memiliki makna pengulangan. Kemampuan 

morfologi subjek penelitian ketiga diuraikan dalam bentuk data sebagai berikut. 

1. Subjek : [we rapiin nih. Apa tu?] 

Guru : tivi 

Subjek : [kita kita pernah nonton tv. 3 tv kita buk] 

Subjek : [bo goro ini dicoret punya kita] 

Guru : apanya? 

Subjek : buku kita 

(Konteks: tuturan terjadi pada saat penutur sedang mengikuti 

pelajaran di dalam kelas. Tujuan dari komunikasi ini adalah menanyakan 

tental hal yang dilihatnya. Perkembangan motorik yang muncul adalah 

gerakan tangan sebagai alat untuk memberikan isyarat sering dilakukan 

oleh penutur). 

2. Guru : sudah kemana? 

Subjek : [Bali] 

Guru : sudah dihabisin nasinya? 

Subjek : [dah] 
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Guru : dimana? 

Subjek : [tadi sama Linda] 

Guru : tabungannya mana? 

Subjek : [dah kasi ke bu Hani]  

(Konteks: situasi ini menggambarkan penutur sedang berbicara 

dengan mitra tutur (gurunya). Saat tuturan terjadi penutur dan mitra tutur 

berbicara di ruang bermain. Penutur banyak menjawab pertanyaan mitra 

tutur dengan dua atau tiga kata. Mitra tutur cenderung bertanya tentang 

yang dialami kala itu oleh penutur. Perkembangan motorik: penutur 

banyak menggunakan tangan untuk menunjuk). 

3. Guru : kakak turun! 

Subjek : [itu liat Niza duduk bawah meja] 

Guru : turun! Tidak sopan. 

Subjek : [males] 

Guru : nanti ibu telpon mamanya 

Subjek : [tembak ibu guru ntar pake pistol] 

(Konteks: tuturan terjadi pada saat penutur sedang mengikuti 

pelajaran di dalam kelas. Tujuan dari komunikasi ini adalah menanyakan 

tental hal yang dilihatnya. Perkembangan motorik yang muncul adalah 

gerakan tangan dan kaki sebagai alat untuk memberikan isyarat sering 

dilakukan oleh penutur). 



77 
 

 Data (1) menunjukkan kemampuan morfologi adalah subjek ketiga berusaha 

mengatakan Ibu guru namun yang diucapkan adalah bo golo. Data (1) juga 

menunjukkan pemerolehan morfologi yang muncul pada subjek ialah ia mampu 

mengucapkan beberapa morfem bebas dengan baik. Pada saat subjek berkomunikasi, 

subjek menggunakan objek tertentu untuk menarik perhatian subjek dan hasilnya 

adalah subjek berkata kepada guru menunjukkan tentang objek tersebut, contohnya 

adalah subjek berkata “kita-kita pernah nonton tv”.  Pada konteks kalimat tersebut 

anak mengucapkan kata “kita” yang menunjuk dirinya beberapa kali. Sebagian kata 

yang digunakan juga menggunakan afiks namun penggunaan afiks yang kurang tepat 

seperti pada kata [kita-kita pernah nonton tv] padahal prefiks yang tepat digunakan 

adalah prefiks aktif me- menjadi kata menonton yang menunjukkan kegiatan yang 

dituju. Afiks dalam bahasa Indonesia mempunyai peran yang angat penting sebab 

kehadiran Imbuhan pada semua dasar (kata) dapat mengubah bentuk, fungsi, kategori, 

dan makna dasar atau kata yang dilekatinya.  

Data (2) menunjukkan kemampuan morfologi adalah subjek berusaha 

mengatakan sudah namun yang diucapkan adalah dah. Sebagian kata yang digunakan 

juga menggunakan afiks namun penggunaan afiks yang kurang tepat seperti pada kata 

[tadi sana sama Linda] padahal preposisi yang tepat digunakan adalah preposisi di- 

yang menunjukkan keberadaan sesuatu yang dituju. Pemakaian prefiks pasif 

mempunyai dampak yang luas karena dengan telah dipakainya prefiks seluruh 

kalimat menjadi berubah. Sedangkan pemerolehan sufiks yang diucapkan oleh subjek 



78 
 

adalah ia mengucapkan kata rapiin. Kata rapiin merupakan bentuk dasar dari kata 

rapi. Akhiran adalah imbuhan yang dilekatkan pada akhir kata. 

Data (3) menunjukkan pemerolehan yang muncul pada data komunikasi ini 

adalah subjek lebih sering mengucapkan morfem bebas dalam satu konteks kalimat 

meskipun belum sempurna dalam pengucapannya. Seperti yang diucapkan subjek 

kedua dalam data ini adalah tidak namun yang diucapkan adalah tak, malas 

diucapkan males, sebentar diucapkan ntar, dan pakai diucapkan pake. Ragam bahasa 

yang digunakan subjek ketiga adalah ragam bahasa Informal. 

4.3.4 Bahasan Kemampuan Morfologi Subjek Penelitian Pertama, Subjek 

Penelitian Kedua, dan Subjek Penelitian Ketiga Penderita Disleksia 

Anak usia taman kanak-kanak berada dalam fase perkembangan bahasa secara 

ekspresif. Hal ini berarti bahwa anak telah dapat mengungkapkan keinginannya, 

penolakannya, maupun pendapatnya dengan menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan 

sudah dapat digunakan anak sebagai alat berkomunikasi.  

Menurut Jamaris (dalam Susanto, 2011: 78), karakteristik kemampuan bahasa anak 

usia 5-6 tahun adalah sebagai berikut: 

1. Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2500 kosakata 

2. Lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, 

bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, 

jarak, dan permukaan (kasar). 
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3. Anak usia 5 – 6 tahun sudah dapat melakukan peran sebagai peran yang 

baik. 

4. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan 

tersebut.  

5. Percakapan yang dilakukan oleh anak 5 – 6 tahun telah menyangkut 

berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri 

dan orang lain, serta apa yang dilihatnya. Anak pada usia 5 – 6 tahun ini 

sudah dapat melakukan ekspresi diri, menulis, membaca, dan bahkan 

berpuisi.  

Selama masa Taman Kanak-Kanak, pengetahuan morfemik anak-anak terus 

berkembang begitu mereka terlibat dalam percakapan informal dengan orang lain dan 

juga dalam kegiatan kelas yang memberikan kesempatan untuk mendengarkan, fokus, 

dan menggunakan kata-kata dengan morfem yang telah dikuasai. Berikut data 

pemerolehan morfologi dari subjek penelitian 1, subjek penelitian 2, dan subjek 

penelitian 3. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa nonformal. Dari data di atas dapat 

disimpulkan bahwa ketiga subjek penelitian sudah mampu berkomunikasi dengan 

baik dengan pemerolehan morfologinya. Seharusnya anak usia 5 tahun pada 

umumnya sudah mampu melafalkan kata dengan baik namun yang terjadi pada ketiga 

subjek penelitian banyak kata yang menggambarkan pemerolehan morfologinya 

seperti anak usia 3 atau 4 tahun. Hal ini disebabkan karena masalah artikulasi. Contoh 
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kata sudah namun diucapkan dah, mainan diucapkan meenan. Kata yang diucapkan 

anak yaitu meenan memiliki makna umum, karena kata meenan atau mainan 

memiliki arti yang luas. Kata umum merupakan kata yang mempunyai cakupan 

lingkup yang luas. Kata-kata umum menunjuk pada banyak hal. Apabila kata itu 

semakin umum, maka akan semakin luas gambarannya atau maknanya. Sebaliknya 

apabila kata itu semakin khusus, maka akan semakin jelas maknanya (Keraf, 

1984:92). 

Sampai dengan umur 5 tahun afiks yang telah diperoleh ketiga subjek 

penelitian, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama prefiks formal {di-} dan 

{beR-} sudah muncul tetapi frekuensinya masih sangat rendah. Prefiks [beR-] 

muncul pada bentuk yang memang wajib memakai prefiks agar memiliki status 

verba. Seperti kata belajar, berdiri, bermain, berdarah, tapi belum ada pada kata 

berjalan dan berlari. Untuk kedua kata ini, ketiga subjek penelitian menggunakan 

kata jalan dan lari. Akan tetapi, kata berdarah muncul di samping kata darah, hal ini 

menunjukkan bahwa ketiga subjek penelitian tahu akan aturan yang untuk orang 

dewasanya berbunyi [beR-} wajib muncul untuk membentuk verba bila kata dasarnya 

adalah nomina. Berbeda halnya dengan prefiks [di-], subjek penelitian 1 dan subjek 

penelitian 2 , prefiks [di-] sudah muncul hanya saja ketiga subjek penelitian masih 

sering kurang tepat dalam pelafalannya. Seperti kata “tendang pelut kita” seharusnya 

sebelum kata mana terdapat prefiks [di-] menjaddi ”ditendang perut kita”.   

Kedua, ada empat afiks khusus yaitu prefiks [ke-], prefiks [nge-], sufiks [an-], 

dan konfiks [ke-an]. Contoh kejepit, ngeliat, kerasan, dan kebesaran. Perlu diingat 
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bahwa prefiks normal [teR-] sangat jarang muncul dan digantikan dengan prefiks 

informal [ke-] sehingga bentuk yang muncul bukan “terjepit tertabrak” namun 

kejepit dan ketabrak. 

Ketiga, prefiks [se-] telah muncul sebagai bentuk nomina, meskipun terbatas 

pada kata sesuatu dan seorang yang dalam konteks jelas menunjukkan perbedaannya 

dari kata dasarnya yaitu suatu dan orang. Kemampuan dalam melafalkan prefiks [se-] 

ini telah ditunjukkan oleh subjek penelitian pertama dan subjek penelitian ketiga. 

Dalam konteks penyebutannya yaitu pada saat diminta bercerita di depan kelas oleh 

gurunya. Sedangkan subjek penelitian kedua belum dapat membedakannya dengan 

tepat.  

Keempat, dari semua afiks ini yang produktif adalah sufiks {-in} yang 

digunakan untuk menggantikan sufiks {-kan}. Sudah terlihat kesahihannya seperti 

bangunkan menjadi bangunin, ambilkan menjadi ambilin. Sedangkan konfiks [ke-an] 

sudah terlihat kesahihannya seperti kata kebakaran, keringatan, dan kekecilan sudah 

dapat ditempatkan dengan baik oleh ketiga subjek penelitian.  

Bentuk klitik {-nya} oleh ketiga subjek penelitian digunakan untuk 

menyatakan kepemilikan. Pada contoh-contoh yang telah digambarkan bentuk klitik 

ini sudah dipakai pula untuk menyatakan nomina yang dilekatnya (sepatu, permen, 

mainan) mengandung informasi lama dan karenanya harus diwujudkan dalam bentuk 

definit. Oleh ketiga subjek penelitian, penggunaan klitika terkesan berlebihan dan 
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sering kali ditempatkan pada kata yang tidak seharusnya. Misalnya oleh subjek 

penelitian kedua pada kata mana patunya? Pake patunya. 

Reduplikasi sebagai alat penurunan kata mulai muncul pada tiap tuturan 

ketiga subjek penelitian. Bentuk reduplikasi seperti kita-kita, mana-mana, teman-

teman sudah sering digunakan oleh ketiga subjek penelitian. Yang mulai muncul di 

usia 5 tahun ini adalah reduplikasi salin suara. Tetapi masih belum tegar. Bentuk 

warna-warni sudah muncul dengan benar, tetapi kesana-kemari masih perlu diberi 

masukan balik untuk menjadi benar. 

Permasalahan mengenai kemampuan berbahasa anak penyandang disleksia ini 

tidak lepas dari Teori pemerolehan bahasa. Dari kehidupan kita sehari-hari kita 

ketahui bahwa seorang anak yang baru saja lahir akan dapat menguasai bahasa mana 

pun yang disuguhkan padanya dengan keakuratan seperti penutur asli. Hal seperti ini 

bertalian dengan berbagai aspek filosofis kebahasaan oleh Chomsky yang dikenal 

dengan Teori Mentalis menyatakan, antara lain, bahwa (a) manusia dilahirkann 

dengan apa yang kini dikenal dengan istilah “Language Acquisition Device” (LAD) 

yang memungkinkan seorang bayi menguasai bahasa manapun, (b) bahasa memiliki 

unsur-unsur universal yang mengakibatkan manusia bisa menguasainya, dan (c) 

lingkungan ikut memberikan andil dalam proses pemerolehan bahasa (Purwo, 1991: 

66).  

Faktor lingkungan merupakan pengaruh eksternal atau aktivitas yang 

berlangsung di dunia anak-anak. Pengaruh lingkungan terhadap pemerolehan bahasa 
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anak dikenal dengan Teori Behaviorisme yang dicetus oleh Skinner. Jumlah dan jenis 

stimulus dan kondisi lingkungan tertentu di rumah anak memainkan peran penting 

dalam perkembangan keterampilan bicaranya. Lingkungan rumah yang 

menghadirkan banyak stimulus dan interaksi antar orangtua dengan anak bukan 

hanya dapat meningkatkan kemampuan mengucapkan bunyi ujaran anak namun juga 

berpengaruh terhadap koneksi-koneksi (kognitif) dalam otaknya. 

Pandangan selanjutnya yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa anak 

adalah Teori Kognitif yang dicetus oleh Piaget. Bahasa bukan suatu ciri ilmiah yang 

terpisahkan, melainkan salah satu diantara beberapa kemampuan yang berasal dari 

pematangan kognitif. Menurut Piaget (1954), bahasa distrukturkan atau dikendalikan 

oleh nalar: perkembangan bahasa harus berlandas pada (atau diturunkan dari) 

perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Dengan demikian 

urut-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa.  

Jadi, ketiga teori ini sama-sama saling berkaitan dengan kemampuan 

berbahasa khusunya dalam kemampuan morfologinya. Menurut Rima Shore (1996), 

dampak dari faktor lingkugan bagi perkembangan otak anak bersifat dramatis dan 

spesifik. Artinya faktor-faktor lingkungan tidak hanya mempengaruhi arah 

perkembangan secara umum, tetapi juga mempengaruhi otak manusia. Sekarang 

anak-anak khususnya ketiga Subjek penelitian penyandang disleksia mengerti apa 

yang dilihat, didengar, disentuh, dan dirasa pada tahun-tahun awal kehidupannya 

akan diperkuat dan dibentuk koneksi-koneksi dalam otak yang akan bekerjasama 
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untuk mengembangkan proses belajar sehingga dapat memproduksi kosakata yang 

benar seiring dengan berjalannya waktu. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, simpulan yang 

didapatkan pada dasarnya menunjukkan berbagai fonem yang dikuasai oleh anak usia 

5 tahun penderita disleksia. Fonem tersebut adalah vokal yang dimunculkan oleh 

anak usia 5 tahun penderita disleksia mengikuti teori keuniversalan yang sebagian 

besar anak akan melewati fase ini. Semua vokal secara tepat sudah dapat dibedakan 

dengan tepat. Disamping bunyi vokal yang telah dikuasai dengan baik, urutan vokal 

diftong juga sudah mampu dikuasai.Seperti [a-i] seperti kata air [e-a] pada presean, 

dan [i-a] pada kata Indonesia. [a-u] pada kata kerbau dan silau masih belum muncul 

dan melafalkannya dengan [kebo] dan [silo] sedangkan Subjek ketiga sudah mampu 

melafalkan dengan baik kata [silau] dan [kerbau]. 

Anak-anak yang berusia lima tahun seharusnya mampu melafalkan bunyi-

bunyi sebagai berikut dengan benar: /m/, /h/, /w/, /p/, /b/, /n/, /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, dan 

/r/. Namun yang terjadi pada ketiga subjek berbeda dengan anak usia lima tahun pada 

umumnya. Kemampuan konsonan subjek pertama terbatas pada bunyi/p/, /b/, /t/, /d/, 

/h/, /m/, /n/, /l/, /y/, /sy/, /ng/. Sedangkan pada pelafalan gugus konsonan, kemampuan 

subjek pertama terbatas pada bunyi /mb/ dan /nd/. Kemampuan fonologi subjek 

pertama mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan kemampuan fonologinya 

sama dengan anak usia 3 tahun. Berbeda halnya dengan subjek kedua, konsonan yang 
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mampu dilafalkan lebih banyak dibandingkan subjek pertama, yaitu bunyi /m/, /h/, 

/w/, /p/, /b/, /n/, /t/, /d/, /k/ sedangkan bunyi gugus konsonan terbatas pada /mb/, /nd/, 

/pl/. Kemampuan fonologi subjek kedua juga mengalami keterlambatan seperti anak 

usia empat tahun, karna terdapat beberapa bunyi yang belum dapat dilafalkan dengan 

baik. Subjek penelitian terakhir yaitu subjek penelitian ketiga. Bunyi konsonan yang 

dikuasainya meliputi /m/, /h/, /w/, /p/, /b/, /n/, /t/, /d/, /k/, /r/ dan /f/ dan gugus 

konsonan yang dapat dilafalkan yaitu /nd/, /mb/, /pl/, /kl/, /sp/, /st/. Tidak banyak lagi 

konsonan yang harus dipelajari oleh subjek ketiga karna semua konsonan sudah dapat 

dilafalkan dengan baik.  

Penelitian ini juga mendeskripsikan penguasaan morfologi pada anak usia 5 

tahun penderita disleksia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1. Anak usia 5 tahun pada umumnya sudah mampu melafalkan kata dengan baik 

namun yang terjadi pada ketiga subjek penelitian banyak kata yang 

menggambarkan pemerolehan morfologinya seperti anak usia tiga atau empat 

tahun. 

2. Afiksasi sudah mampu dilafalkan dengan baik dan tidak ada gangguan 

komunikasi hanya karna kesalahan dalam pelafalan afiksasi. 

3. Penggunaan klitika ketiga subjek penelitian terkesan berlebihan dan sering kali 

ditempatkan pada kata yang tidak seharusnya 

4. Reduplikasi salin suara sudah mulai muncul di usia 5 tahun. Tetapi masih belum 

tegar. Bentuk warna-warni sudah muuncul dengan benar, tetapi kesana-kemari 

masih perlu diberi masukan balik untuk menjadi benar. 
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Masalah yang dialami oleh ketiga subjek penyandang disleksia ini berkaitan 

dengan masalah artikulasi fungsional. Artikulasi fungsional adalah ketidakmampuan 

untuk menghasilkan bunyi standar dalam sebuah bahasa. Dengan kata lain, anak yang 

mengalami masalah artikulasi fungsional memiliki pendengaran dan intelektual yang 

baik, tidak ada tanda mengenai abnormal atau masalah di otak. Hal ini saling 

berhubungan dengan penyakit disleksia sendiri, yaitu disleksia tidak disebabkan 

karena kurangnya motivasi ataupun adanya gangguan pada area sensoris, instruksi 

yang kurang tepat atau keterbatasan dalam berpengalaman. Ketiga subjek penelitian 

ini secara fisik tidak terlihat sedang mengalami gangguan hanya saja berupa kesulitan 

belajar spesifik dalam kemampuan berbahasanya, seperti kurang fasih dalam 

melafalkan beberapa bunyi, memiliki kosakata terbatas, dan sulit dalam menyusun 

atau membaca kalimat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil uraian yang telah ditemukan, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan terkait dengan penelitian ini: 

1. Bagi para peneliti dan pemerhati bahasa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

kerangka acuan penelitian lanjutan terkait dengan kemampuan berbahasa pada 

anak usia 5 tahun penderita disleksia. 

2. Penelitian terhadap kemampuan berbahasa sebagai salah satu usaha pelestarian 

dan pengembangan perlu terus dilakukan. 

3. Bagi masyarakat yang memiliki anak khususnya usia prasekolah, sebaiknya lebih 

memperhatikan perkembangan dan pemerolehan bahasa anak. Lebih peka dan 
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teliti lagi dalam mengajarkan tata bahasa pada anak terutama pada saat 

berkomunikasi. Karena setiap anak pemerolehan bahasa dan pemerolehan 

kosakatanya akan semakin banyak didapatkan pada lingkungan sekitar tempat 

tinggalnya. 

4. Guru-guru bagi anak usia dini memiliki peran penting dalam memperluas 

perolehan bahasa di antara anak-anak yang memiliki kebutuhan komunikasi 

khusus. Anak yang memiliki gangguan kognitif, kesulitan artikulasi, atau 

ketidakfasihan ujaran memerlukan lingkungan kelas yang nyaman dan dapat 

mendorong untuk berkomunikasi dengan cara yang santai. Para guru juga bisa 

menyediakan dukungan yang penting untuk orangtua dan anggota keluarga 

selama proses anak-anak dirujuk pada penilaian tambahan dan program 

intervensi. 
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