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PENDAHULUAN  

Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh 

manusia untuk berkomunikasi, melalui bahasa, 

manusia mengungkapkan segala keinginan dan 

pikirannya. Bahasa pertama yang dimiliki manusia 

saat pertama kali mengawali kehidupannya yakni 

bahasa tangis. Melalui bahasa tangislah manusia 

mengungkapkan segala keiginannya. 

Mulyani (2001: 31) mendefinisikan bahwa 

bahasa sebagai segala bentuk komunikasi yang 

mana pikiran dan perasaan seseorang 

disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti 

kepada orang lain. Dengan bahasa manusia dapat 

mengugkapkan ide, pikiran, dan perasaanya. Melalui 

bahasa pula orang mengomunikasikan segala bentuk 

keinginan dan keperluannnya. Dalam kenyataannya, 

bahasa merupakan suatu kebutuhan pokok yang 

harus dimiliki oleh seluruh manusia. 

Menurut Soejono (2005: 234) manusia di 

manapun juga pasti akan dapat menguasai, atau 

lebih tepatnya memperoleh bahasa, asalkan dia 

tumbuh dalam suatu masyarakat. Seorang anak yang 

tumbuh dalam masyarakat yang kesehariannya 

menggunakan bahasa daerah, akan lebih cepat 

memperoleh atau memahami bahasa daerah yang ia 

dapatkan dari lingkungan atau masyarakat tempat 

tinggalnya. Seoraang anak,  jika dalam kehidupan 

sehari-hari dilatih atau diberikan stimulus dalam 

berbahasa, maka akan timbul suatu kebiasaan 

berbahasa yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, 

bahasa sangat berperan penting dalam membentuk 

mental serta kepribadian anak.  

Lingkungan sangat berperan penting dalam 

pemerolehan serta perkembangan bahasa pada anak. 

Contoh , anak yang berlatar belakang keluarga 

miskin atau petani yang berada di wilayah desa 

Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok Tengah yang 

menggunakan bahasa Sasak (BS) sebagai bahasa 

komunikasi sehari-hari. Anak yang cenderung sifat 

atau keadaan lingkungan keluarga yang hanya 

berpofesi sebagai petani biasa pemerolehan dari segi 

bahasa Indonesia (B2) sangatlah kurang, 

dikarenakan kurangnya latihan atau stimulus dari 

keluarga. Mereka mendapatkan B2 kebanyakan  di 

Sekolah. Namun, terdapat masalah yang sangat 

sering terjadi, yakni kurangnya pemakaian B2 dalam 

komunikasi di lingkungan sekolah. Hal tersebut 

menambah lambannya pemahaman serta penguasaan 

pelafalan terhadap anak.  

Dalam keluarga, yang keseharian berkomuniksi 

menggunakan bahasa Sasak (BS) akan seterusnya 

menggunakan BS meskipun berada di lingkungan 

sekolah. Ditambah lagi, dalam berkomunikasi guru 

cenderung menggunakan BS dalam kegitan belajar 

mengajar. Di dalam kelas, guru cenderung 

menggunakan BS sebagai bahasa komunikasi 

dengan siswa, hal ini menyebabkan anak atau siswa 

dalam pemerolehan B2 sangat kurang. Beda halnya 

dengan anak atau siswa yang memang berasal dan 

tinggal serta bersekolah di kota, karena di 

lingkungan keluarga diajarakan atau dibiasakan 

menggunakan B2 maka kemampuan berbahasa 

Indonesianya lebih baik, meskipun bahasa 

pertamanya nya ialah BS.  

Pemerolehan dan perkembangan kebahasaan ini 

dapat dimulai dari anak pada usia dini. Sebab, anak 

pada  usia dini sangat cepat merespon setiap kata, 

dan tingkah laku yang kita perlihatkan. Dalam hal 

ini orang tua sangatlah berperan penting dalam 

memperhatikan pemerolehan dan perkembangan 

bahasa pada anaknya. Sebab, hal tersebut dapat 

mempengaruhi kemampuan anak dalam pelajaran di 

sekolah serta kemampuan anak dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa BS maupun B2 

di lingkungan sekolah maupun keluarganya.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

dirumuskan tiga rumusan masalah yakni (1) 

Bagaimanakah perkembangan pemerolehan fonologi 

bahasa Indonesia anak usia 5-6 tahun  TK Dharma 

Wanita, Sukarara, Lombok Tengah? (2) 

Bagaimanakah perkembangan semantik konseptual 

bahasa Indonesia  anak usia 5-6 tahun TK Dharma 

Wanita, Desa Sukarara, Lombok Tengah? (3) 

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 

pemerolehan bahasa Indonesia (B2) anak usia 5-6 

tahun TK Dharma Wanita, Desa Sukarara, Lombok 

Tengah? 

Adapun tujuan penelitian ini ialah (1) 

Mendeskripsikan perkembanagn fonologi bahasa 

Indonesia  anak usia 5-6 tahun TK Dharma Wanita, 

Desa Sukarara, Lombok Tengah. (2) 

Mendeskripsikan perkembangan semantik 

konseptual bahasa Indonesia anak usia 5-6 tahun TK 

Dharma Wanita, Desa Sukarara, Lombok Tengah. 

(3) Mendeskripsikan faktor-faktor yang 

memengaruhi pemerolehan bahasa Indonesia (B2)  

anak usia 5-6 tahun TK Dharma Wanita, Desa 

Sukarara, Lombok Tengah 

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat 

yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoretis yakni menambah pemahaman serta acuan 

pendukung penelitian dalam bidang pemerolehan 

bahasa anak. Sedangkan manfaat praktisn yakni agar 

menambah pengetahuan serta mampu mengatasi 
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masalah-masalah kebahasaan yang ditemukan dalam 

masyarakat. Mampu memperbaiki watak serta sikap 

serta menambah kemampuan dalam bidang 

kebahasaan. Memperbaiki atau menumbuhkan 

mental siswa dalam berkomunikasi menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik di lingkungan sekolah, 

serta mampu membimbing anak-anaknya serta 

membina kepribadian anak melalui bahasa. 

 

KAJIAN TEORI 

 

Teori  Pemerolehan 

Istilah “pemerolehan” dipakai dalam proses 

penguasaan bahasa pertama sebagai salah satu 

perkembangan yang terjadi pada seorang manusia 

sajak lahir. Secara alamiah anak akan mengenal cara 

komunikasi dengan orang di sekitarnya. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian 

pemerolehan yakni proses atau cara memperoleh 

sesuatu, dan dimulai sejak bayi. Jadi, pemerolehan 

yakni proses atau cara memperoleh sesuatu yang 

terjadi secara alamiah dan dimulai dari anak baru 

lahir.  

A. Teori Pemerolehan Bahasa 

Pemerolehan bahasa pada anak ialah suatu 

kejaiban yang dimiliki oleh manusia. Tarigan 

(2011: 5) mengatakan bahwa pemerolehan 

bahasa mempunyai suatu permulaan yang tiba-

tiba, mendadak. Sedangkan Mc Graw (dalam 

Tarigan 2011: 5) menyatakan bahwa 

pemerolehan bahasa memiliki suatu suatu 

permulaan yang gradual yang muncul dari 

prestasi-prestasi sosial, dan kognitif.  

a. Pandangan Nativis 

Para Nativis berpendapat bahwa selama 

proses pemerolehan bahasa petama, kanak-

kanak (manusia) sedikit demi sedikit 

membuka kemampuan lingualnya yang 

secara genetis telah diprogramkan. 

Pandangan ini tidak menganggap lingkunag 

punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa, 

melainkan menganggap bahwa bahasa 

merupakan biologis, sejalan dengan yang 

disebut “hipotesis pemberian alam”. 

b. Menurut kaum behavioris kemampuan 

berbicara dan memahami bahasa oleh anak 

diperoleh melalui rangsangan dari 

lingkungannya. Anak dianggap sebagai 

penerima pasif dari tekanan lingkungannya, 

tidak memiliki peranan yang aktif dalam 

proses perkembangan prilaku verbalnya.  

c. Pandangan Kognitif 

Jean Piaget (Chaer, 2009: 223) menegaskan 

bahwa struktur yang kompleks dari bahasa 

bukanlah suatu yang diberikan oleh alam, 

dan bukan pula suatu yang dipelajari dari 

lingkungan.  Struktur bahasa itu timbul 

sebagai akibat interaksi secara terus-menerus 

antara tingkat fungsi kognitif si anak dengan  

lingkungan kebahasaanya. 

Dari ketiga padangan tersebut yang paling 

dominan jika dilihat dari proses dan faktor 

perkembangan dan pemerolehan bahasa pada anak 

ialah pandangan kaum nativis dan behavioris. 

Karena,  proses pemerolehan bahasa sangat 

dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yakni dari dalam diri anak 

tersebut yang berupa neurologi, kondisi biologis, 

dan keturunan (genetis), sedangkan  faktor eksternal  

berupa lingkunagan, keluarga, dan ekonomi.   

B. Pemerolehan Bahasa 

Bambang Dwi Sasongko dan Soenjono 

mendefinisikan pemerolehan bahasa berdasarkan 

urutan dalam bidang linguistik. Pemerolehan-

pemerolehan tersebut diantaranya pemerolehan 

fonologi, morfologi, sintaksis, leksikion, pragmatik. 

1. Pemerolehan Fonologi 

Ketika anak dilahirkan tidak dapat 

mengeluarkan bunyi seperti bunyi atau kata-

kata yang diucapkan oleh orang dewasa pada 

umumnya. Anak hanya dapat mengeluarkan 

bunyi tidak jelas yang biasa disebut dengan 

tangisan. Anak mulai mengeluarkan bunyi-

bunyi yang mirip dengan bunyi konsonan atau 

vokal pada umur 6 minggu dan bunyi-bunyi 

yang dikeluarkan oleh anak belum dapat 

dipastikan bentuknya karena belum jelas 

terdengar (Dardjowidjojo 2005: 244).  

2. Pemerolehan Morfologi  

Pemerolehan morfologi yang dijelaskan oleh 

Bambang Dwi Sasongko merupakan ujaran-

ujaran yang berupa monomorfonemik. 

Morfofonemik ini tampak mulai berubah pada 

sekitar anak berusia 1;9:0. Pada umur tersebut, 

anak sudah mulai memakai prefiks pasif, 

meskipun masih terbatas, namun telah 

mempunyai dampak sintaktik yang luas karena 
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dengan telah dipakainya prefiks ini seluruh 

struktur kalimat menjadi berubah.  

 

3. Pemerolahan Sintaksis 

Dalam bidang sintaksis anak mulai berbahasa 

dengan mengucapkan satu kata (bagian kata). 

Kata ini, bagi anak, merupakan kalimat penuh, 

tetapi karena dia belum dapat mengatakan lebih 

dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata 

dari satu kalimat. Ujaran Satu Kata (USK) tidak 

sembarangan anak memilih kata itu, ia akan 

memilih kata yang akan memberikan informasi 

baru.  

4. Pemerolehan Leksikon (Pemaknaan) 

Leksikon adalah komponen bahasa yang 

pemerolehannya sangat kontrovesial. Pada 

hampir seluruh aspek leksikon tidak terdapat 

persamaan pendapat, kesamaan temuan, apalagi 

sifat keuniversalan. Barret (dalam Echa 

)mengatakan bahwa umunya anak telah mulai 

memperoleh kata dan makna kata sekitar umur 

0;9:0-1;0:0 pada saat anak mencapai umur 

2;0:0-2;6:0 anak telah akan memperoleh sekitar 

500 kata.  Pada mulanya kita kesukaran untuk 

tangis yang kita dengar tetapi lama-kelamaan 

kita mengtahui pula akan adanya tangis-sakit, 

tangis-lapar, dan tangis-basah. 

5. Pemerolehan Pragmatik  

Pragmatik ialah menelaah tentang makna yang 

merujuk pada makna dalam interaksi, yang 

mancakup makna si pembicara dan konteks-

konteks dimana ujaran dikeluarkan Jucker 

(dalam Echa). Ninio dan Snow menyatakan 

bahwa komunikasi non-verbal pada anak 

sebelum anak mengeluarkan bentuk yang 

bermakna sebenarnya merupakan kemampuan 

pragmatik si anak. merka mengatakan bahwa 

anak sebenarnya sudah tau tentang esensi 

penggunaan bahasa pada waktu berumur 

beberapa minggu. 

6. Pemerolehan Semantik Konseptual 

Anak menggunakan cara lain dalam 

mengungkapakan perasaan pikiran, keinginan 

serta kebutuhannya. Dengan menggunakan 

gesture (gesture,gerakan tangan, kaki, mata, 

mulut, dsb). Pada awal hidupnya anak memakai 

pula gestur seperti senyum dan juluran tangan 

untuk meminta sesuatu (Soejoeno, 2005: 258).  

Dalam hal penentuan makna suatu kata, anak 

mengikuti prinsip universal, salah satu diantaranya 

ialah yang dinamakan overextension yang telah 

diterjemahkan menjadi penggelembungan makna 

(Soejoneo, 2005: 260). Selain dari 

penggelembungan makna ada juga istilah penciutan 

makna atau underextension yang membatasi makna 

hanya pada referen .  

C. Fase-fase Pemerolehan Bahasa  

Menurut Mulyani (2010: 31) ada beberapa fase 

yang dilewati anak dalam pemerolehan bahasa. 

Mulai dari fase satu kata hingga anak mulai mampu 

mengucapkan kalimat-kalimat kompleks. Berikut ini 

ialah fase-fase pemerolehan bahasa pada anak. 

1. Fase Satu Kata (Holofrase) 

Pada fase ini anak mempergunakan satu kata untuk 

mengungkapkan pikiran, perasaan, serta 

keinginannya. Misalnya, anak mengucapkan kata 

[tidur] untuk menyatakan ia ingin tidur. Orang tua 

akan mengerti keinginan seorang anak jika orang 

tua memahami dalam konteks apa anak itu 

mengujarkan kata tidur. 

2. Fase Lebih dari Satu Kata 

Pada fase ini anak sudah mampu membuat kalimat 

sederhana yang terdiri dari dua kata. Terkadang 

kata-kata yang anak ujarkan terdiri dari pokok 

kalimat dan predikat. Kadang-kadang pokok 

kalimat atau obyek yang ucapkan tidak sesuai 

dengan tata bahasa yang benar. Contoh kalimat 

yang terdiri dari obyek(pokok) dan predikat yang 

anak ujarkan “mau bobok”, anak mulai mulai 

berkomunikasi dengan orang lain.  

3. Fase Deferensial  

Fase ini ialah fase terkhir dari anak berusia balita 

fase ini berkisar 2-5 tahun. Anak sudah menambah 

kosakata bahasanya, mampu mengucapkan kata 

demi kata sesuai dengan jenisnya, terutama dalam 

pemakaian kata benda dan kata kerja. Anak sudah 

bisa menggunakan kata ganti “saya” untuk 

menyatakan dirinya sendiri. Anak sudah mampu 

mengkritik, bertanya, dan menjawab pertanyaan. 

D. Faktor-Faktor Pemerolehan dan 

Perkembangn Bahasa  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat 

lambatnya proses pemerolehan dan perkembangan 

bahasa pada anak ada dua yakni faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi neurologi, 
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kondisi biologis, dan keturuanan (genetik). 

Sedangkan faktor eksternalnya antara lain 

lingkungan sosial, keluarga, ekonomi. Yang lebih 

berpengaruh dalam proses pemerolehan bahasa ini 

ialah faktor eksternal karena anak lebih cenderung 

berkomunikasi dengan orang-orang sekitar.  

Untuk lebih jelasnya, faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pemerolehan dan perkembangan 

bahasa di bawah ini yang diungkapkan oleh Soejono 

dan Bambang Dwi Sasongko. 

1. Faktor Internal 

a. Neurologi 

Otak manusia di manapun juga memiliki struktur 

dan fungsi yang sama. Jika pada otak manusia 

mengalami gagguan maka berpengaruh pula pada 

proses pemerolehan maupun perkembangan bahasa. 

 

b. Kondisi Biologis 

Bentuk biologis seperti alat ucap juga 

berpengaruh dalam pemerlehan bahasa. Jika pada 

anak memiliki kelainan pada alat ucapnya maka 

berpengaruh pula pada bunyi-bunyi yang ia ujarkan.  

c. Keturunan (Gen1etik) 

Anak sejak lahir telah dikaruniai bekal kodrati 

Innate Propertis, yang kemudian disesuaikan 

dengan jadwal genetik pada masing-masing anak.  

1. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sangat berperan penting dalam 

pemerolehan bahasa seorang anak. jika dilihat dari 

kehidupan sehari-hari anak lebih cenderung  

mendapatkan pengalaman atau pembelajaran dari 

lingkungan. Lingkungan sekolah misalnya, anak 

biasanya mempelajari bahasa keduanya dan 

seterusnya di lingkungan sekolah. Anak 

mendapatkan pengajaran bahasa Indonesia di 

sekolah. Karena sekolah sangat berperan penting 

dalam pemerolehan bahasa Indonesia atau bahasa 

kedua pada anak, maka guru atau kepala sekolah 

harus menanamkan pengertian penting tentang 

penggunaan bahasa Indonesia.  

Selain lingkungan Sekolah, masyarakat juga 

berperan dalam pemerolehan bahasa. Anak yang 

sehari-hari berkomunikasi atau bergaul dengan 

masyarakat sekitar tempat tinggalnya, pemerolehan 

bahasanya akan lebih cepat. Karena interksi-

interaksi yang dilakukan oleh anak tersebut dengan 

masyarakat sekitar. Beda halnya dengan anak yang 

kesehariannya hanya berada di dalam rumah tanpa 

adanya interaksi yang terjadi antara anak dengan 

masyarakat. Pemerolehan bahasanya akan lebih 

cepat anak yang selalu berkomunikasi dengan 

orang-orang atau lingkungannnya dibandingkan 

dengan anak yang hanya berkomunikasi dengan 

orang tuanya saja. 

b. Keluarga   

Keluarga juga berpengaruh dalam proses 

pemerolehan bahasa  sebab, keluarga atau orang tua 

yang selau menjadi pemeran utama dalam 

pemerolehan bahasa pada anak. Orang tua yang 

selalu memperhatikan perkembangnan anaknya dan 

melatih kemampuan berbahasa anaknya, 

menyediakan buku-buku bacaan yang dapat 

mendukung dalam pemerolehan bahasa pada 

anaknya. 

 

 

c. Ekonomi 

Selain latar belakang keluarga, ekonomi juga 

berpengaruh dalam proses pemerolehan bahasa. 

Anak yang dari kalangan bawah atau ekonomi 

rendah pemerolehan bahasa Indonesianya lamban 

sebab, orang tua kurang memperhatikan 

perkembangan bahasa anaknya. Dalam keseharian 

anak hanya dilatih untuk menggunakan bahasa 

daerah dalam berkounikasi. Berbeda dengan anak 

yang berasal dari kalangan ekonomi atas, 

perkembangan bahasa Indonesianya diperhatikan 

oleh orang tuanya, dengan menyediakan bahan 

bacaan dan melatih anak berkomunikasi dengan 

bahasa Indonesia.  

Pengertian Fonologi dan Semantik 

a. Pengertian Fonologi 

Fonologi merupakan Ilmu bahasa yang 

mempelajari atau mengkaji tentang bunyi-bunyi 

bahasa. Fonologi dibagi menjadi dua kajian yakni 

kajian fonetik dan fonemik. Ilmu tentang bunyi 

pada umumnya disebut dengan fonologi. Fonologi 

mencakup segi-segi bahasa, baik yang bersangkutan 

dengan pembentukan bunyi, bunyi sebagai getaran 

udara, dan bunyi yang terdengar disebut kajian 

fonetik maupun yang bersangkutan dengan fungsi 

bunyi dalam komunikasi disebut kajian fonemik 

(Husein, 1996: 18) 
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Fonetik ialah bagian dari fonologi yang meneliti 

bahasa secara umum yakni mempelajari tentang alat 

ucap, jenis alat ucap, dan fungsi alat ucap dalam 

menghasilkan bunyi (Thoir, 1987:11). Sedangkan 

fonem (fonemik)  ialah unsur bahasa terkecil yang 

dapat membedakan arti atau makna (Thoir, 1987: 

105) jadi  fonem merupakan bagaian fonologi yang 

memepelajari tentang jenis, bentuk, dan cara kerja 

alat ucap sedangkan fonemik ialah bagian fonologi 

yang dapat memebedakan arti atau makna bunyi 

yang diucapkan.  

Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Mulyani (2010: 3) menyebutkan bahwa anak 

usia dini sebagai anak dalam fase kanak-kanak awal 

ialah fase perkembangan yang berlangsung sejak 

masa bayi sampai 5-6 tahun, kadang-kadang disebut 

masa pra sekolah. Selama fase ini mereka belajar 

melakukan sendiri banyak hal dan berkembang 

keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan 

kesiapan utuk bersekolah dan memanfaatkan waktu 

selama beberapa jam untuk bermain sendiri atau 

dengan temannya. Anak usia dini ini juga 

merupakan anak pada usia Taman Kanak-kanak. 

Pengertian lain menyebutkan bahwa Anak Usia dini 

adalah seorang anak yang usianya belum memasuki 

suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah 

dasar (SD) dan biasanya mereka tetap tinggal di 

rumah atau mengikuti kegiatan dalam benntuk 

berbagai lembaga pendidikan pra-sekolah,seperti 

kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau  taman 

penitipan anak. Anak usia dini adalah anak yang 

berusia 0- 8 tahun. 

Masa anak usia dini sering disebut dengan 

“golden age” atau masa emas.Pada masa ini hampir 

seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk 

tumbuh dan berkembang secara tepat dan 

hebat.Perkembangan setiap anak tidak sama karena 

setiap individu memiliki perkembangan 

yang  berbeda.Makanan yang bergizi seimbang serta 

stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan anak 

untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tersebut.Apabila anak diberikan stimulasi atau gizi 

yang baik maka proses pertumbukan dan 

perkembangan anak akan terjadi secara baik. 

b. Karakteristik Anak Usia Dini 

Adapun karakteristik anak usia dini yang dikutip 

pada http://media.kompasiana.com ialah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

2. Merupakan pribadi yang unik 

3. Suka berfantasi dan berimajinasi 

4. Masa paling potensi untuk belajar 

5. Menunjukkan sikap egosentris 

6. Memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek 

7. Sebagai bagian dari makhluk sosial 

Masa kanak-kanak ialah masa yang sangat 

penting untuk diperhatiakan, karena masa inilah 

anak mengalami perubahan dan pertumbuhan yang 

sangat penting yang biasa di sebut dengan masa 

emas.  

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenisnya, penelitian dibagi 

menjadi tiga , yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif, 

dan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. 

Dalam penelitiaan ini akan digunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Wijayanti (2013: 222-223) 

pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh 

pemahaman mendalam mengenai suatu gejala atau 

perilaku tertentu dalam masyarakat atau kelompok 

masyarakat. Hasil penelitian ini berupa data 

deskriptif berbentuk penjelasan atau interpretasi 

mendalam dan menyeluruh mengenai aspek tertentu. 

Pendekatan kualitatif bertujuan mengumpulkan dan 

menganalisis data kualitatif, yaitu data yang bukan 

angka.  

Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dimaknai sebagai keseluruhan 

individu yang menjadi anggota dalam tutur bahasa 

yang akan diteliti dan menjadi sasaran penarikan 

generalisasi tentang seluk-beluk pemerolehan 

bahasa Indonesia (B2) (Mahsun, 2011: 28). Sebelum 

menentukan populasi dilakukan observasi awal 

untuk mengetahui jumlah populasi dalam 

lingkungan penelitian. Populasi penelitian ini 

dilakukan pada anak usia 5-6 tahun, laki-laki 

maupun perempuan yang berlatar belakang keluarga 

yang berpendidikan (pegawai) dan yang tidak 

berpendidkan (petani) yang bertemapat tinggal di 

Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Lombok 

Tengah. Populasi di TK Dharma Wanita, Sukarara, 

Lombok tengah ini keseluruhan pada TA 2014/2015 

keseluruhan berjumlah 87 siswa.  

http://media.kompasiana.com/
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Terlebih dahulu ditentukan populasi agar 

dapat memberikan informasi atau gambaran 

mengenai suatu keadaan serta menerangkan kepada 

orang lain tentang hasil penelitian. Oleh sebab itu, 

diperlukan pertimbangan yang mengarah pada 

sentralisasi permasalahan dengan memfokuskan 

pada populasinya. 

b. Sampel 

Dalam penelitian ini digunakan teknik 

penentuan sampel yang dikutip dari 

http://expresisastra.blogspot.com penentuan sampel 

yang dikenal dengan teknik Purposive Sampling  

atau Judgmental Sampling  yakni cara penarikan 

sampel yang dilakukan dengan memilih subjek 

berdasarkan kriteria spesifik yang terlebih dahulu 

ditetapkan dan beberapa alasan tertentu. Sampel 

yang akan diteliti pada penelitian ini adalah anak 

usia 5-6 tahun. Mewakili kelompok yang lebih besar 

yang pemerolehan bahasa Indonesia anak usia 5-6  

tahun, baik laki-laki maupun peremepuan di TK 

Dharma Wanita  Desa  Sukarara Kecamatan 

Jonggat, Lombok Tengah. Anak-anak yang 

ditentukan sebagai sampel masing-masing terdiri 

dari satu orang dari umur yang telah terlebih dahulu 

ditentukan dan berasal dari keluarga atau lingkungan 

yang terlebih dahulu ditentukan. 

Kriteria anak yang menjadi sampel penelitian 

ini di antaranya 

1. Anak-anak usia 5 dan 6 tahun berjumlah 

4 orang. 

2. Laki-laki maupun perempuan. 

3.  Anak usia 5 tahun berasal dari keluarga 

petani berjumalah 1 orang. 

4. Anak usia 5 tahun berasal dari keluarga 

pegawai berjumlah 1 orang. 

5. Anak usia 6 tahun berasal dari keluarga 

petani berjumlah 1 orang. 

6. Anak usia 6 tahun berasa dari keluarga 

pegawai berjumlah satu orang. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

bantuan guru terkait agar lebih mudah, karena guru 

lebih mengetahui kemampuan anak didiknya. 

Pengambilan sampel tidak ditentukan berdasarkan 

kemapuan, melainkan berdasarkan kelompok umur 

dan latar belakang keluarga. Karena penelitian yang 

dilakukan ini bertujuan untuik mengetahui 

kemapuan berbahasa anak. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini memerlukan perlakuan. Objek 

penelitian diberikan stimulus untuk mengetahui 

sejauh mana pemerolehan fonologi dan 

perkembangan semantik bahasa Indonesia anak usia 

5-6 tahun.  

Data penelitian ini diperoleh melalui: 

a. Metode Observasi 

Observasi ialah mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Sutrisno (dalam Sugiyono, 2012: 34) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 

Sedangkan Arikunto (1997: 133) menjelaskan 

metode observasi dapat dilakukan dengan tes, 

kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.  

Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi ini digunakan 

apabila peneliti ingin memperhatikan atau 

mengetahui perilaku manusia, proses kerja, serta 

gejala-gejala yang mempengaruhi objek penelitian. 

  Dalam penelitian ini, selain memperhatikan 

objek juga digunakannya metode observasi dengan 

menggunakan kuesioner atau angket untuk diberikan 

kepada respon untuk mengamati aspek-aspek yang 

ingin diselidiki agar peneliti lebih mudah 

mendapatkan data yang diinginkan.  

b. Metode Cakap (Wawancara) 

Metode cakap atau biasa dikenal dengan nama 

metode wawancara atau interview merupakan salah 

satu metode yang digunakan dalam tahap 

penyediaan data yang dilakukan dengan cara peneliti 

melakukan percakapan atau kontak dengan penutur 

selaku narasumber. Arikunto (1997: 132) 

menjelaskan metode wawancara (Interview) dibagi 

menjadi tiga yakni interview bebas, interview 

terpimpin, dan interview bebas terpimpin yang 

dalam penelitian ini digunakan teknik interviu bebas 

atau inguided imterview, di mana pewawancara 

bebas menanyakan apa saja, tetapi mengingat akan 

data yang akan dikumpulkan.  Dalam pelaksanaan 

wawancara ini tidak membawa pedoman, sehingga 

susasanya akan lebih santai karena hanya obrolan 

biasa. Namun, terdapat kelemahan dalam teknik ini 

ialah arah pertanyaan kadang-kadang tidak 

terkendali. 

http://expresisastra.blogspot.com/
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Metode wawancara ini memiliki teknik dasar 

berupa teknik pancing, bahwa untuk mendapatkan 

data peneliti harus memanfaatkan segala potensi di 

dalam dirinya untuk memancing informan agar mau 

berbicara (Mahsun, 2011: 250). Metode ini memiliki 

teknik lanjutan yang  dalam penlitian ini digunakan 

teknik cakap semuka. Diberi nama teknik cakap 

semuka karena peneliti melakukan percakapan 

dengan cara berhadapan langsung disuatu tempat 

dengan informannya. Dalam penelitian ini, peneliti 

membeikan stimulus untuk mengetahui sejauh mana 

pemerolehan fonologi dan perkembangan semantik 

bahasa Indonesia anak usia 5-6 tahun. Bukan hanya 

itu, peneliti juga melibatkan guru dan orang tua 

sebagai alat untuk pengumpulan data, karena guru 

dan orang tua lebih mengetahui sifat, karakter dan 

perkembangan objek.  

Metode cakap ini didukung oleh beberapa 

teknik seperti teknik rekam dan teknik catat. Teknik 

rekam untuk mendapatkan data yang konkret dan 

menghindari kekeliruan serta kesalahan saat 

mendokumentasikan segala proses penelitian yang 

dalam kasus ini berupa ujaran lisan, maka 

digunakanlah teknik rekam untuk merekam segala 

proses yang berhubungan dengan penelitian. Teknik 

rekam dalam penelitian ini merupakan kegiatan 

untuk melengkapi penyediaan data dengan teknik 

catat. Maksudnya, agar yang dicacat itu dapat dicek 

kembali dengan rekaman yang dihasilkan (Mahsun, 

2011: 132). 

Selain dengan teknik rekam, dilakukan pula 

pencatatan tentang segala  yang muncul yang 

berhubungan dengan penelitian selama penelitian 

berlangsung. Teknik ini disebut dengan teknik catat, 

teknik yang dilakukan untuk mendapatkan atau 

memperkuat data agar menghindari suatu kesalahan 

serta mempermudah mengolah data selanjutnya 

(Mahsun, 2011: 132). 

 Instrumen Penelitian 

Sebelumnya, disiapkan terlebih dahulu alat-

alat yang mendukung proses penelitian seperti 

kamera digital canon, untuk merekam dan 

mengambil gambar saat proses pengambilan data. 

Alat tulis seperti buku dan bulpoint juga dibutuhkan  

untuk mencatat segala kelakuan serta gejala-gejala 

yang muncul selama penelitian berlangsung. Selain 

menggunakan alat-alat di atas, penelitian ini juga 

didukung oleh instrument, instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah tabel yang 

memuat beberapa pertanyaan atau contoh data yang 

akan digunakan untuk mendukung proses 

penenelitan. Adapun pertanyaan atau contoh data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data 

fonologi dan semantik konseptual dalam bahasa 

Indonesia yang dikuasi anak usia 5 dan 6 tahun. 

Aspek-aspek tersebut seperti berikut ini. Penelitian 

ini berlangsung selama satu bulan yakni, mulai dari 

tanggal 4 September 2015 sampai 4 Oktober 2015. 

Sedangkan lokasi penelitian bertempat di TK 

Dharma Wanita, Desa Sukarara, Kecamatan 

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.    

Metode Analisis Data 

Terkait dengan metode  analisis data, dalam hal 

ini yang berupa informasi, uraian yang dalam bentuk 

bahasa prosa dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran, maka 

metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif untuk memperoleh gambaran dan 

memperkuat suatu gambaran tersebut. Jadi, bentuk 

analisis yang dilakukan yakni berdasarkan 

penjelasan-penjelasan, namun tidak menutup 

kemungkinan pemanfaatan data kuantitatif berupa 

angka terdapat dalam penelitian ini karena didukung 

oleh hal-hal berikut (Mahsun, 2011: 257-258): 

a. Pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri 

dan tentunya penggunaan data tersebut sampai 

batas tertentu sesuai dengan penggunaan. 

b.  Karena sifat data kuantitatif itu kaku dan belum 

bermakna, maka pada saat penggunaanya harus 

dilakukan secara luwes dan memaknai 

sebagaimana yang diinginkan dalam kaidah-

kaidah penelitian kualitatif.  

c. Penggunaan data kuantitatif sekaligus 

mempertajam sekaligus memperkaya analisis 

kualitatif itu sendiri. 

Data yang diperoleh dengan menggunakan 

metode kualitatif di atas disebut dengan data primer 

dan masih memerlukan analisis lebih lanjut. Analisis 

data primer ini dapat menggunakan metode 

kualitatif sehingga informasi yang didapatkan 

berupa uraian dan tidak dapat diwujudkan dalam 

bentuk angka-angka, dan penjelasan-penjelasan 

dalam data yang dihasilkan menggambarkan 

keadaan, proses, dan peristiwa.  

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis 

data yakni sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data menggunakan metode 

obsevasi, metode cakap, teknik rekam, dan tenik 

cakap. 
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2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan fonem 

yang diperoleh anak usia  5 dan 6 tahun. 

3. Mendeskripsikan makna konseptual pada kata 

yang diperoleh anak usia 5 dan 6 tahun 

4. Mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemerolehan bahasa Indonesia 

anak usia 5 dan 6 tahun. . 

Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Dalam penyajian hasil analisis data disajikan 

dengan metode formal dan informal. Hasil analisis 

yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui 

dua cara, yaitu (a) perumusan dengan kata-kata 

biasa, dan (b) perumusan dengan menggunakan 

tanda-tanda atau lambang-lambang (Mahsun 2011: 

224).   

Beberapa data atau lambang yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:  

1.  Tanda kurung siku ([]) yang menjelaskan bahwa 

data tersebut merupakan fonetis yang digunakan 

dalam bidang fonologi untuk menunjukan bunyi 

fonem.  

2. Tanda garis miring  (//) untuk menunjukkan 

satuan di dalamnya adalah fonem. 

3. Tabel  data agar mempermudah peneliti untuk  

mendeskripsikan data yang telah diperoleh. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas tidak 

menutup kemungkinan dimanfaatkannya metode 

kuantitatif. Untuk penelitian bahasa ini misalnya, 

data yang dimaksud berupa jumlah penutur, 

persentase capaian, jumlah informan, dll. Ihwal 

penggunaan kata-kata biasa atau tanda-tanda dan 

lambang-lambang merupakan teknik hasil 

penjabaran metode penyajian hasil analisi data 

penelitian. 

PEMBAHASAN 

Biodata Objek Penelitian  

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan 

sebelumnya objek penelitian ini dibagi menjadi 

empat yakni objek pertama, kedua, ketiga, dan 

keempat, ini dilakukan agar peneliti mudah 

mengidentifikasi dan memaparkan bagaimana 

perkembangan fonologi dan perkembangan 

semantik konseptual serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhinya. Dengan bantuan tabel 

agar lebih mudah mengelompokkan aspek-aspek 

penelitian. 

1. Biodata Objek Pertama 

Nama    : Heru Algifari Azhar 

Umur    : 5 Tahun (24-

agustus,2010) 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

Nama Orang Tua  : Saiful Azhar 

Pekerjaan Orang Tua : Guru Honorer 

Bahasa Sehari-hari  : Sasak  

 

2. Biodata Objek Kedua 

Nama    : L. Rizki Nusantara 

Umur   : 5 tahun (13-03-2010) 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Nama Orang Tua  : Lalu Pasti 

Pekerjaan Orang Tua : Tani 

Bahasa Sehari-hari  : Sasak  

3. Biodata Objek Ketiga 

Nama   : Putri Juliana 

Umur   : 6 Tahun (25- Juni, 

2009) 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Nama Orang Tua  : Kamarudin 

Pekerjaan Orang Tua : Petani 

Bahasa Sehari-hari  : Sasak 

4. Biodata Objek Keempat 

Nama   : Lale Khoiratunnisa 

Maulani 

Umur   : 6 tahun ( 26-

Februari, 2009) 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Nama Orang Tua  : Lalu Ahmad Hukum 

Pekerjaan Orang Tua : Perawat 

Bahasa Sehari-hari  : Sasak 

 

Pemerolehan Fonologi Anak Usia 5-6 Tahun 

Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik 

yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Bunyi-

bunyi bahasa tersebut diantaranya bunyi bilabial, 

alveolar, alveopalatal, dll.  Di bawah ini merupakan 

tabel data fonologi beserta deskripsi data fonologi 
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hasil pengamatan dari masing-masing objek 

penelitian.  

Data Pemerolehan Fonologi 

Tabel Data  

Pemerolehan Fonologi 

Fone

m 
Kata 

Pengucapan 

Heru Rizki Putri 
Maul

ani 

/r/ Lari [lari] [lali] [lali] [lari] 

 Ular [ular] [ulal] [ulal] [ular] 

 [lurus] [lurus] [lulus] [lulus] [lurus] 

/k/ [Kambi

ng] 

[kambi

ɧ] 

[kamb

iɧ] 

[kambi

ɧ] 

[kamb

iɧ] 

 [Kakak

] 

[kaka?] [kaka?

] 

[kaka?

] 

[Kaka

?] 

 [Adik] [Adik] [Ade?

] 

[Ade?] [Ade?

] 

/p/ [Pensil] [pensil] [pensi

l] 

[pensil

] 

[pensi

l] 

 [Apel] [apəl] [apəl] [apəl] [apəl] 

 [punya] [puǹa] [puna] [puǹa] [puǹa] 

/j/ Jambu  [Jambu

] 

[jamb

u] 

[jambu

] 

[jamb

u] 

/m/ Mangg

a 

[maɧga

] 

[maɧg

a] 

[maɧg

a] 

[maɧg

a] 

 Jambu [jambu

] 

[jamb

u] 

[jambu

] 

[jamb

u] 

 Ayam [aiyam] [ayam

] 

[ayam] [Aya

m] 

/c/ Celana [cəlana

] 

[səlan

a] 

[cəlana

] 

[cəlan

a] 

 Kucing [kuciɧ] [kuciɧ

] 

[kuciɧ] [kuciɧ

] 

/t/ Tas [tas] [tas] [tas] [tas] 

 Strober

i 

[sətrob

Eri] 

[sətob

eli] 

[sətlob

eli] 

[strob

eri] 

/b/ Bebek [bEbek

] 

[bebe

k] 

[bebek

] 

[bebe

k] 

 Kambi

ng 

[kambi

ɧ] 

[kamb

iɧ] 

[kambi

ɧ] 

[kamb

iɧ] 

 Buku [buku] [buku] [buku] [buku] 

/s/ Strober

i 

[sətrob

Eri] 

[sətob

eli] 

[setlob

eli] 

[strob

eri] 

 Syukur [sukur [sukul

] 

[sukul] [šukur

] 

/y/ Ayam [ayam] [ayam

] 

[ayam] [ayam

] 

 Syukur [sukur] [ayam

] 

[ayam] [ayam

] 

/d/ Kuda [kuda] [kuda] [kuda] [kuda] 

/ɧ/ Anggur [aɧgur] [aɧgul

] 

[aɧgul] [aɧgur

] 

 Mangg

a 

[maɧga

] 

[maɧg

a] 

[maɧg

a] 

[maɧg

a] 

 Kambi

ng 

[kambi

ɧ] 

[kamb

iɧ] 

[kambi

ɧ] 

[kamb

iɧ] 

 Kucing [kuciɧ] [kuciɧ

] 

[kuciɧ] [kuciɧ

] 

/l/ Apel [apəl] [apəl] [apəl] [apəl] 

 Pensil [pensil] [pensi

l] 

[pensil

] 

[pensi

l] 

 Celana [cəlana

] 

[səlan

a] 

[cəlana

] 

[cəlan

a] 

/n/ Celana [cəlana

] 

[səlan

a] 

[cəlana

] 

[cəlan

a] 

 pensil [pensil] [pensi

l] 

[pensil

] 

[pensi

l] 

/ǹ/ Punya [puǹa] [puna] [puǹa] [puǹa] 

 Nyanyi [ǹaǹi] [nani] [ǹaǹi] [ǹaǹi] 

 Nyuri [ǹuri] [nuli] [ǹuli] [ǹuri] 

 Nyuci [ǹuci] [nuci] [ǹuci] [ǹuci] 

/x/ Khusus [xusus] [kusus

] 

[kusus

] 

[xusus

] 

 Khawat

ir 

[xawati

r] 

[kawa

til] 

[kawat

il] 

[xawa

tir] 

 Khabar [xabar] [kabal

] 

[kabal] [xabar

] 

/š/ Syukur [sukur] [sukul

] 

[sukul] [šukur

] 

 Syaraf [saraf] [salap

] 

[salap] [šaraf] 

 Syarat [sarat] [salat] [salat] [šarat] 

 

Bahasan Perkembangan Fonologi  

Heru Algifari sebagai objek pertama jika 

dilihat dari data perkembangan fonologi di atas  

maka dapat dikatakan, bahwa pemerolehan 

fonologinya sudah sangat baik. Ditinjau dari bunyi-

bunyi yang suakar seperti bunyi getar /r/ 

diucapkannya sudah sangat baik. Bahkan ketika 

Heru diperintah untuk mengucapkan kata [lari] 

dengan cepat dan berulang kali, kata [lari] berubah 

menjadi [rari]. Adapun terdapat bunyi-bunyi yang 

berubah seperti bunyi vokal dan konsonan tidak 

terlalu nampak dan terdapat ketika heru 

menyebutkan kata-kata tertentu, misalnya ketika 

heru menyebutkan kata [stroberi] berubah menjadi 

[sətroberi], ada penambahan bunyi vokal diantara 

bunyi /s/ dan bunyi /t/ sehingga kata  tersebut 
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berubah menjadi kata [sətroberi], namun meskipun 

begitu makna dari kedua kata tersebut tetap sama. 

Bunyi velar /x/ sudah mampu dilafalkan dengan 

baik, ketika menyebutkan kata [khabar]→[khabar], 

kata [khawatir]→[khawatir]. Bunyi /š/ masih 

terdengar seperti bunyi /s/ pada saat menyebutkan 

kata [syarat]→[sarat], [syukur]→[sukur], 

[syaraf]→[saraf] 

Lalu Rizki Samudra mampu melafalkan 

bunyi alveolar seperti bunyi /t/, /d/, /s/, /n/, dan /n/ 

dengan baik, namun masih belum mampu 

melafalkan secara baik bunyi alveolar atau getar /r/. 

Bunyi getar /r/ masih terdengar sperti bunyi /l/ 

ketika Rizki menyebutkan kata [lari], [ular], [lurus]. 

Bunyi /l/ masih terdengar meskipun sudah berulang 

kali Rizki mengucpakan kata [lari], [ular], [lurus]. 

[lari]→[lali] 

[ular]→[ulal] 

[lurus]→[lulus] 

Dari segi pelafalan, Rizki masih tetap 

menyebutkan bunyi /l/ pada kata-kata di atas 

meskipun dipaksakan melafalkan bunyi /r/ panjang 

seperti [larrrrrrrrri]. Dari bunyi vokal bunyi /i/ 

berubah menjadi bunyi /e/ ketika Rizki 

mengucapkan kata [adik], dan bunyi /k/ di akhir 

berubah menjadi bunyi /’/ pada kata tersebut.  

[adik]→[ade?] 

Hal tersebut dikarenakan dalam pelafalan 

bunyi sehari-hari di masyarakat tempat tinggalnya, 

dalam menyebutkan bunyi /i/ sebagai bunyi /e/ 

meskipun dalam bahasa Sasak. Dalam bahasa Sasak 

ketika Rizki mengatakan “ade’n bae” artinya 

“biarkan saja” yang seharusnya dari pelafalannya 

ialah “adikn bai”yang artinya “biarkan saja” 

terdapat perubahan bunyi /i/ menjadi bunyi /e/, 

sehingga terjadi kebiasaan yang membuat Rizki 

dalam menyebutkan kata [adik] menjadi [ade?]. 

bunyi /k/ di akhir yang sering sekali diganti dengan 

bunyi /?/ atau bunyi /q/ dalam masyarakat membuat 

anak terbiasa menyebutkan bunyi /k/ sebagai bunyi 

/?/ atau bunyi /q/. Rizki pun masih belum mampu 

melafalkan dengan baik bunyi velar /x/, bunyi 

alveopalatal /š/ dan /ǹ/. 

Putri Juliana kasusnya sama dengan Rizki, 

bunyi getar /r/ masih terdengar seperti bunyi /l/ 

ketika menyebutkan kata-kata tertentu  namun 

maknanya tetap sama: 

[lari]→[lali] 

[ular]→[ulal] 

[lurus]→[lulus] 

Bunyi-bunyi yang juga sulit diucapkan oleh 

Putri yakni bunyi alveopalatal /š/ dan bunyi velar 

/x/, namun bunyi alveopalatal /ǹ/ sudah mampu 

dilafalkan dengan baik oleh Putri. Adapun 

perubahan bunyi juga terdapat ketika Putri 

memnyebutkan kata [adik] sehingga terjadi 

perubahan bunyi namun tidak membadakan makna. 

Kata [adik] berubah menjadi kata [ade?]. bunyi-

bunyi konsonan lain sudah dapat di katakana mampu 

dilafalkan dengan baik oleh Putri.  

Jika dilihat dari tabel pemerolehan fonologi 

di atas maka Maulani termasuk kedalam kategori 

sangat baik. Maulani mampu melafalakn dengan 

baik bunyi-bunyi yang sukar, seperti bunyi /r/, /x/, 

/š/, /ǹ/. Meskipun terdapat perubahan bunyi baik itu 

bunyi vokal maupun bunyi konsonan hanya saat 

maulani menyebutkan kata [adik] menjadi [ade?], 

sperti yang suidah dijelaskan di atas faktor yang 

mempengaruhi anak terbiasa menyebutkan kata 

tersebut karena kebiasaan dalam komunikasi sehari-

hari orang tua, masyrakat secara keseluruhan 

maupun anak selalu menggunakan bunyi /e/ untuk 

menggantikan bunyi /i/ dan menggunakan bunyi /?/ 

untuk menggantikan bunyi /k/ di akhir. Namun, 

secara keseluruhan Maulani mampu menyebutkan 

secara baik bunyi-bunyi bahasa 

Data Perkembangan SemantikKonspetual 

Semantik merupakan ilmu linguistik yang 

mempelajari tentang pemaknaan, sedangkan makna 

konseptual yakni makna suatu kata yang diujarkan 

sesuai dengan konsep. Makna konseptual ini 

merupakan makna yang  disesuaikan dengan makna 

yang diartikan oleh panca indra. Di bawah ini akan 

dijelaskan tentang data perkembangan semantik 

konseptual berdasarkan tabel data perkembangan 

semantik konseptual anak usia 5 dan 6 tahun. 

Untuk mengetahui perkembangan pemaknaan 

terhadap anak usia 5 dan 6 tahun ini, sebelumnya 

disedikan beberapa indikator yang disesuaikan 

dengan tema yang terdapat pada silabus 

pembelajaran di TK Dharma Wanita, Sukarara, 

Lombok Tengah yang diantaranya  

 Tabel tersebut merupakan tabel indikator 

yang sudah disesuaikan dengan tema yang terdapat 
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pada silabus pembelajaran. Sehingga dari tabel 

diatas maka didapatkan data di bawah ini.  

 

 

Tabel 

Nama Benda 

No. 
Nama 

Benda 

Subyek Penelitian 

Heru Rizki Putri Maulani 

1.  Baju  5  3 5 5 

2.  Celana 5 2 3 6 

3.  Buku  3 2 3 4 

4.  Tas  4 3 4 3 

5.  Pensil  3 2 4 4 

 

Pembahasan Perkembangan Semantik 

Konseptual Indikator 1 

 Dalam memaknai kata benda Heru mampu 

memaknai gambar baju sebanyak 5 makna, gambar 

celana dimaknai sebanyak 5 makna, gambar buku di 

maknai sebanyak 3 makna, gambar tas dimaknai 

sebanyak 4 makna, dan kata pensil dimaknai 

sebanyak 3 makna. Sedangkankan Rizki memkanai 

gambar baju sebanyak 3 makna, gambar celana 

dimaknai sebanyak 2 makna, gambar buku dimaknai 

senbanyak 2 makna, gambar tas dimaknai sebanyak 

3 makna, dan gambar pensil dimaknai sebanyak 2 

makna. 

Putri memaknai kata benda seperti gambar 

baju dimaknai sebanyak 5 makna, gambar celana 

dimaknai sebanyak 3 makna, gambar buku dimaknai 

sebanyak 3 makna, gambar tas dimaknai sebanyak 4 

makna, dan gambar pensil dimaknai sebanyak 4 

makna. Maulani memaknai gambar baju sebanyak 

sebanyak 5 makna, gambar celana dimaknai 

sebanyak 6 makna, gambar buku dimaknai sebanyak 

4 makna, gambartas dimaknai sebanyak 3 makna, 

dan gambar pensil dimkanai sebanyak 4 makna. 

Dari keempat subyek penelitian di atas, maka 

dapat dilihat yang paling menonjol tingkat 

perkembangan semantik koseptual pada indikatir 

pertama yakni Heru dan Maulani. Ketika keempat 

subyek penelitian ini di suruh untuk memakani 

gambar pada indikator pertama dengan memberikan 

sedikit pancingan dengan menyebutkan beberapa 

cirri maupun bentuknya yang paling antusias untuk 

menjawab pertanyaan dan memaknai gambar-

gambar tersebut ialah Heru dan maulani, sedangkan 

Rizki cenderung bermalas-malasan dan sedikit tidak 

peduli. Putri pada saat memaknai gambar yang 

diberikan sedikit terbata-bata dan agak sedikit takut, 

namun ia mulai mencoba untuk menjawab 

pertanyaan guru.  

 

 

Tabel 4.4 

Nama Binatang 

No. 
Nama 

Benda 

Subyek Penelitian 

Heru Rizki Putri Maulani 

1.  Kambing 3  3 5 3 

2.  Kucing  3 3 7 6 

3.  Kuda  5 3 8 7 

4.  Ayam  3 3 5 5 

5.  Bebek  6 5 6 5 

Pembahasan Semantik Konseptual Indikator 2 

 Dari kelima contoh gambar binatang yang 

disediakan Heru mampu memaknai gambar kambing 

sebanyak 3 makna, gambar kucing sebanyak 3 

makna, gambar kuda dimaknai sebanyak 5 makna, 

gambar ayam sebanyak 3 makna, dan gambar bebek 

sebanyak 6 makna. Rizki mampu memaknai gambar 

kambing sebanyak 3 makna, gambar kucing 

sebanyak 3 makna, gambar kuda sebanyak 3 makna, 

gambar ayam sebanyak 3 makna, dan gamabar 

bebek sebanyak 5 makna. 

 Putrid mampu maknai gambar kambing 

sebanyak 5 makna, gambar kucing sebanyak 7 

makna, gambar kuda sebanyak 8 makna, gambar 

ayam sebanyak 5 makna, dan gambar bebek 6 

makna. Sedangkan Maulani memaknai gambar 

kambing sebanyak 3 makna, gambar kucing 

sebanyak 6 makna, gambar kuda sebanyak 7 makna, 

gambar ayam sebanyak 5 makna, gambar bebek 

sebanyak 5 makna.  

 Dari analisis data di atas dapat dilihat 

perbedaan perkembangan semantik konseptual dari 

Putri, pada saat memkanai nama binatang tingkat 

perkembangan semantik konseptualnya lebih tinggi 

dari teman-temannya. Karena adanya pengaruh dari 

teman yang semakin hari-semakin antusias 

mebnjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru dan 

menirukan kata dan mengikutiperintah dari guru, 

dan pada saat penelitian ini, guru menjadi peraga, 

sehingga anak berani menjawabdan memperlihatkan 

kemampuannya. 
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Tabel 4.5 

Nama Buah 

No. 
Nama 

Benda 

Subyek Penelitian 

Heru Rizki Putri Maulani 

1.  Apel  5 3 3 5 

2.  Mangga  4 2 3 4 

3.  Anggur 3 3 3 4 

4.  Stroberi  2 - - 2 

5.  Jambu  3 2 3 5 

 Bahasan Semantik Konseptual Indikator 3 

 Pada tabel di atas dapat di deskripsikan 

perkembangan semantik konseptual pada Heru yakni 

mampu memkani gambar apel sebanyak 5 makna, 

gambar mangga sebanyak 4 makna, gambar anggur 

sebanyak 3 makna, gambar stroberi sebanyak 2 

makna, dan gambar jambu sebnyak 3 makna. 

Sedangkan Rizki mampu meknai gambar apel 

sebanyak 3 makna, gambar mangga sebanyak 2 

makna, gambar anggur sebanyak 3 makna, tidak 

memaknai sama sekali gambar stroberi dan gambar 

jambu sebanyak 2 makna.  

 Putrid memknai gambar apel sebanyak 5 

makna, gambar mangga sebanyak 3 makna, gambar 

anggur sebnyak 3 makna, tidak memknai sama 

sekali gambar stroberi, dan memaknai gambar 

jambu sebanyak 3 makna. Maulani mampu meknai 

gambar apel sebanyak 5 makna, gambar mangga 

sebanyak 4 makna, gambar anggur sebanyak 4 

makna, gambar stroberi sebanyak 2 makna, gambar 

jambu sebanyak 5 makna.  

Dapat dilihat dari hasil analisis di atas rata-

rata kemapuan keempat subyek penelitian dalam 

meknai gambar buah sudah hampir sama. Namun, 

terdapat perbedaan pada Rizki dan Putri, pada buah 

stroberi mereka tidak memaknai sama sekali. Ketika 

ditanyakan buah stroberi seperti apa, mereka berdua 

hanya terdiam, meskipun diberikan gambar 

sekalipun.  

Tabel 

Nama Orang Terdekat 

No. 
Nama 

Benda 

Subyek Penelitian 

Heru Rizki Putri Maulani 

1.  Ayah  2 1 2 2 

2.  Ibu  2 4 4 5 

3.  Guru  2 2 2 2 

4.  Adik  1 1 2 2 

5.  kakak  2 2 3 3 

Bahasan Semantik Konseptual Indikator 4 

Berdasrkan tabel data di atas, dapat di 

deskripsikan Heru memaknai ayah sebanyak 2 

makna, ibu sebanyak 2 makna, guru sebanyak 2 

makna, adik sebanyak 1 makna, dan kakak sebanyak 

2 makna. Sedangkan Rizki memaknai ayah 

sebanyak 1 makna, ibu sebanyak 4 makna, guru 

sebanyak 2 makna, adik sebanyak 2 makna, dan 

kakak sebanyak 2 makna. 

Putri mampu memaknai ayah sebanyak 2 

makana, ibu sebanyak 4 makna, guru sebanyak 2 

makna, adik sebanyak 2 makna, dan kakak sebanyak 

3 makna. Sedangkan Maulani mampu memaknai 

ayah sebanyak 2 makna, ibu sebanyak 5 makna, 

guru sebanyak 2 makna, adik sebanyak 2 makna, 

dan kakak sebanyak 3 makna.  

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemerolehan 

Bahasa Indonesia Anak Usia 5-6 Tahun 

  Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan 

observasi serta hasil dari wawancara yang dilakukan 

terhadap guru dan wali murid, bahwa faktor yang 

memengaruhi pemerolehan bahasa pada anak usia 5 

dan 6 tahun di TK Dharma Wanita sukarara, 

Lombok Tengah yakni faktor eksternal Internal yang 

meliputi: 

Faktor Eksternal 

a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial sangat berperan penting 

dalam proses pemerolehan bahas. Anak yang 

kesehariannya dalam masyarakat 

berkomunikasi menggunakan bahasa Sasak 

dalam proses pemerolehan bahasanya akan 

cenderung lebih cepat memahami bahasa 

Sasak dari pada bahasa Indoneisa. Beda 

halnya denagn anak yang tumbuh dalam 

masyarakat yang sehari-harinya 

berkomunikasi menggunkan bahasa 

Indonesia maka kan terlihat jelas 

kemampuan dalam pelafalan dan penguasaan 

bahasa Indonesia akanlebih cepat meskipun 

bahasa pertamanya ialah bahasa Sasak. Di 

Sekolah guru cenderung menggunakan 

bahasa Sasak dalam komunikasi di luar 

maupun di dalam kelas. Hal tersebut 

menyebabkan lambatnya pemahaman dan 

penguasaan dalam bidang bahasa 

pemerolehan bahasa Indonesia. 
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b.  Keluarga  

Keluarga juga berpengaruh dalam proses 

pemerolehan bahasa  sebab, keluarga atau 

orang tua yang selau menjadi pemeran utama 

dalam pemerolehan bahasa pada anak. Orang 

tua yang selalu memperhatikan 

perkembangnan anaknya dan melatih 

kemampuan berbahasa anaknya, 

menyediakan buku-buku bacaan yang dapat 

mendukung dalam pemerolehan bahasa pada 

anaknya. Orang tua atau orang yang 

tinggal bersama anak jika menyadari akan 

pentingnya bahasa Indonesia akan lbeih 

memperhatikan, bukan saja hanya dengan 

menyediakan bahan-bahan bacaan, namun 

juga memberikan latihan dengan mengajak 

anak berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia, baik dalam hal-hal kecil terlebih 

dahului seperti memberikan perintah untuk 

mengambil sesuatu. Atau dengan kata lain, 

semakint tinggi tingkat interaksi kelauarga 

terhadap anak, semakin besar peluang 

seoarang anak memperoleh bahasa. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat interaksi 

keluarga, maka semakin rendah pula peluang 

anak untuk memperoleh bahasa. 

c. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Anak yang berasal dari keluarga yang 

memiliki pendidikan tinggi perkembangan 

pemerolehan bahasanya lebih mendominasi, 

baik dari segi fonologi maupun semantik 

konseptualnya sebab, banyaknya latihan 

berbahasa Indonesia. Dalam pergaulannya di 

lingkungan keluarga, anak yang berasal dari 

orang tua yang memiliki pendidikan tinggi 

seringkali melatih kemampuan anak dalam 

berbahasa Indonesia, meskipun dalam 

berkomunikasi sehari-hari orang tua selalu 

menggunakan bahasa sasak. Sedangkan anak 

yang orang tuanya tingkat pendididikannya 

hanya Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) tidak terlalu 

memperhatikan atau tidak terlalau 

memperdulikan anak mampu berbahasa 

Indonesia yang baik atau tidak karna tidak 

adanya latihan atau  stimulus belajar dari 

orang tua.  

d. Ekonomi/ Status Sosial 

Hal ini mirip dengan tingkat pendidikan 

orang tua yang sudah dijelaskan di atas, 

bahwa anak yang erasal dari ekonomi yang 

rendah, perkembangan pemerolehan atau 

perkembangan penguasaan bahasa 

Indonesianya lebih rendah dibandingkan 

dengan anak yang berasal dari keluarga yang 

memiliki tingkat ekonomi yang lebih tiggi. 

Jika dilihat dari perkembangan semantik 

konseptual pada indikator ketiga, bahwa 

anak yang berasal dari keluarga petani 

mampu memaknai nama dan gambar buah 

apel, mangga, jambu, dan anggur, namun 

tidak mampu memaknai nama dan gambar 

stroberi. Beda halnya dengan anak yang 

berasal dari keluarga guru honorer dan 

perawat mereka mampu memaknai buah 

stroberi karena mereka juga sering 

menjumpai buah tersebut.  

Faktor Internal  

a. Neurologi 

Faktor pemerolehan bahasa juga sangat 

dipengaruhi oleh neurologi pada manusia. 

Jika pada otak manusia mengalami gagguan 

maka berpengaruh pula pada proses 

pemerolehan maupun perkembangan bahasa. 

Anak yang memiliki gangguan pada otaknya, 

maka dalam pemerolehan dan perkembangan 

bahasanya akan terganggu atau terhambat, 

karena kurang mampunya otak untuk 

memproses apa yang diperoleh dari 

lingkungan. 

b. Kondisi Biologis 

Bentuk biologis seperti alat ucap juga 

berpengaruh dalam pemerlehan bahasa. Jika 

pada anak memiliki kelainan pada alat 

ucapnya maka berpengaruh pula pada bunyi-

bunyi yang ia ujarkan. Bukan hanya 

perkembangan bibir, perkembangan telinga 

juga berpengaruh terhadap pemerolehan 

bahasa. Anak yang memiliki gangguan pada 

telinga, maka proses penerimaan informasi 

atau pemerolehan bahasa akan terhambat.  

c. Keturunan (Gen1etik) 

Anak sejak lahir telah dikaruniai bekal 

kodrati Innate Propertis, yang kemudian 

disesuaikan dengan jadwal genetik pada 

masing-masing anak. prosedur atau 

perangkat yang dibawa sejak lahir itulah 

yang disesuaikan dengan jadwal 

pemerolehan bahasa, hal tersebut 
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memungkinkan seorang anak mampu 

mengolah data linguistik. 

Ada juga yang disebut dengan intelegensia. 

Hal ini berkaitan dengan kapasitas yang 

dimiliki seorang anak dalam mencerna 

sesuatu dalam pikirannya. Setiap anak 

memiliki struktur otak dan tingkat IQ yang 

berbeda-beda antara anak yang satu dengan 

anak yang lainnya. Anak yang memiliki 

tingkat IQ yang lebih tinggi akan lebih cepat 

menangkap informasi tau lebih tepatnya akan 

lebih cepat mengembangkan pemerolehan 

bahasa.  

Selain intelegensia kepribadian dan gaya 

(cara pemerolehan bahasa) juga berpengaruh. 

kekretivitas sesorang dalam meresponsesuatu 

sangat menentukan pemerolehan dan 

perkembangan bahasanya. Gaya dan tingkah 

laku seseorang anak akan sedikit 

mempengaruhi pemerolean dan 

perkembangan bahasanya. Anak yang 

cenderung pendia dan memperhatikan setiap 

apa yang dijelaskan atau diberikan 

kepadanya akan cenderung lebih cepat 

menangkap informasi yang diberikan. 

Sebaliknya, anak yang selalu bermain-main 

atau cenderung tidak peduli akan apa yang 

dijelaskan maka dalam proses pemerolehan 

dan perkembangan bahasanya akan lebih 

lamban.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat 

disimpulkan, bahwa pada anak usia 5 dan 6 tahun: 

1. Pemerolehan fonologi pada saat menyebutkan 

bunyi bahasa, bunyi getar /r/ tidak dapat diucapka 

dengan baik karena berbagai faktor yang salah 

satunya ialah faktor biologis. Bentuk alat ucap 

yang kurang sempurna mempengaruhi bunyi /r/ 

tidak dapat di lafalkan dengan baik, sedangakan 

bunyi-bunyi lain sperti bunyi /k/, /l/, /m/ dan lain-

lain diucapkan secara sempurna.  

2. Pada perkembangan semantik konseptual, anak 

sudah mampu memaknai gambar benda, 

binatang, buah dan orang sekitar, berdasarkan 

bunyi, bentuk, warna, dan jenis.  

3. Faktor yang mendominasi pemerolehan bahasa 

Indonesia anak usia 5 dan 6 tahun di TK Dharma 

Wanita yakni faktor keluarga, bahwa anak yang 

berasal dari keluarga yang memiliki pendidikan 

tinggi perkembangan pemerolehan bahasanya 

lebih mendominasi, baik dari segi fonologi 

maupun semantik konseptual sebab, banyaknya 

latihan berbahasa Indonesia rumah. Dalam 

pergaulannya di lingkungan keluarga, anak yang 

berasal dari orang tua yang memiliki pendidikan 

tinggi seringkali melatih kemampuan anak dalam 

berbahasa Indonesia, meskipun dalam 

berkomunikasi sehari-hari orang tua selalu 

menggunakan bahasa Sasak. Sedangkan anak 

yang orang tuanya tingkat pendididikannya hanya 

Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) tidak terlalu memperhatikan atau 

tidak terlalau memperdulikan anak mampu 

berbahasa Indonesia yang baik atau tidak karna 

tidak adanya latihan atau  stimulus belajar dari 

orang tua.  

5.2 Saran 

Dari pembahasan dan analisis data dapat 

disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penelitian pemerolehan bahasa Indonesia 

anak usia 5 dan 6 tahun ini, hanya 

berhubungan dengan perkembangan fonologi 

dan semantik konseptual, dan masih banyak 

hal-hal lain yang disentuh dalam penelitian 

ini, seperti pemerolehan morfologi, 

pemerolehan leksikal, pemerolehan sintaksis 

dll, karena itu diharapkan untuk melakukan 

penelitian tersebut. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pedoman untuk melengkapi penelian 

selanjutnya yang berhubungan dengan 

pemerolehan bahasa.  
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