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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 

“Awali hari dengan Bismillah, Insya Allah segala sesuatu menjadi lancar  

tanpa hambatan” 

PERSEMBAHAN 

1. Persembahan untuk kedua orang tuaku, Mahdin dan Awin Tanpa keduanya 

saya tidak akan menjalani kehidupan yang menakjubkan di dunia. Terima 

kasih juga atas nasihat-nasihat yang selalu diberikan. 

2. Persembahan untuk kakak dan adik, serta ponakan-ponakan yang selalu 

menciptakan tawa gembira di tengah-tengah keluarga. Harus bangga dengan 

keluarga besar kita. 

3. Untuk seseorang terkasih yang selalu menemani di kala sedih dan senang, dan 

untuk sahabat-sahabatku yang selalu hadir memberikan hiburan (Rahman, 

Wire, Wawan, Mala, Ari, Bambang, Ocha, Sulfa) dan juga teman-teman 

Bastrindo 10 reguler sore. 
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ANALISIS PEMEROLEHAN BAHASA PADA ANAK USIA 2-3 TAHUN DI 

DESA UNGGA, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA-LOMBOK 

TENGAH KAJIAN FONOLOGI DAN LEKSIKON 

 

Moh. Abdul Latip 

ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan penguasaan 

bahasa pada anak-anak yang masih berusia 2-3 tahun; kajian fonologi dan 

leksikon. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang menghasilkan data 

deskriptif. Data penelitian berupa kata-kata yang digunakan oleh subjek penelitian 

yakni Muhlis, Elin, Ikrom, Zizi, dan Ikrom dalam berkomunikasi. Data diperoleh 

melalui observasi, wawancara, simak, rekam dan catat. Analisis data dilakukan 

selama pengumpulan data dan sesudah data terkumpul, menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Peneliti mengkaji hasil rekaman dengan seksama dengan 

langkah memutar hasil rekaman secara berulang-ulang sebelum menentukan 

macam bunyi yang dihasilkan anak. Setelah usia 2 tahun, umumnya anak sudah 

menguasai semua jenis fonem vokal. Kaidah urutan pemerolehan bunyi bahasa 

pada anak yaitu dari bunyi yang mudah ke bunyi yang sukar artinya pada masa 

pemerolehan bahasa, anak-anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada 

bentuk bahasanya. Pemerolehan bahasa pada anak-anak dapat dikatakan 

mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan, yang 

bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. 

Ukuran mudah-sukarnya suatu bunyi didasarkan pada cara artikulasi dan jumlah 

fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi. Subjek telah lengkap 

menguasai semua fonem vokal sedangkan pada fonem konsonan terjadi 

penambahan di setiap jenjang usia anak, akan tetapi belum banyak menghasilkan 

bunyi sengau. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa fonem konsonan 

yang masih sulit diucapkan oleh subjek penelitian yakni belum mampu 

mengucapkan fonem apikoalveolar /r/ dan laminoalveolar /z/, belum dapat 

membedakan antara bunyi bilabial /p/, labiodental /f/ dan labiodental /v/ serta 

ditemukan penggantian untuk fonem sulit tersebut, misalnya pada kata [Mataram] 

yang diucapkan /Matayam/; [jiji] yang seharusnya /Zizi/; [pelem] yang seharusnya 

/film/. Pemerolehan leksikon sebagai suatu penguasaan bahasa tidak hanya terikat 

pada kemampuan mengucapkan atau melapalkan suatu kata akan tetapi 

kemampuan anak untuk mengaitkan jenis dan makna kata tersebut. Kriteria yang 

dipertimbangkan adalah anak telah dapat memproduksi bentuk yang dekat 

bunyinya dengan bentuk orang dewasa dan dapat mengaitkan bentuk dengan 

makna secara konsisten. 

 

Kata kunci : Pemerolehan Bahasa, Fonologi dan Leksikon 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Bahasa pada dasarnya adalah suatu sistem lambang yang dipakai oleh 

manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Bahasa merupakan salah satu 

ciri khas manusia yang membedakannya dengan binatang. Pertumbuhan dan 

perkembangan manusia memerlukan waktu yang lama dan panjang serta terdiri 

atas fase-fase yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Di antara fase-fase itu, fase 

pertumbuhan awal atau tingkat pertumbuhan anak-anak merupakan fase yang 

perlu mendapat perhatian karena mempunyai arti penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan manusia pada masa selanjutnya untuk membentuk keperibadian 

dan mental yang kuat, sehingga peranan keterampilan kebahasaan sangat perlu 

dipandang serius karena interaksi dan segala macam kegiatan dalam masyarakat 

akan lumpuh tanpa bahasa. Dengan bahasa manusia mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya kepada orang lain. Hal itu berlaku pula bagi masyarakat suku Sasak 

di Pulau Lombok. Dalam kehidupan sehari-hari mereka berinteraksi dengan 

menggunakan bahasa daerah, sebagai bahasa ibu mereka yakni Bahasa Sasak 

(selanjutnya disingkat dengan BS) dan ada pula yang menggunakan Bahasa 

Indonesia (selanjutnya disingkat dengan BI) sebagai bahasa sehari-harinya. 

 Kemampuan berbahasa seseorang diperoleh melalui sebuah proses 

sehingga perlu ada pendekatan-pendekatan tertentu di dalamnya. Pendekatan ini 

pun diarahkan berdasarkan tujuan pencapaian tertentu seperti kemapuan 

fonologis, morfologis dan sintaksis yang dalam proses pemerolehannya, manusia 

melalui tahapan ini secara bertahap. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh setiap 
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anak cenderung berbeda walaupun dapat dilakukan generalisasi. Hal ini 

diakibatkan oleh bahasa yang berbeda-beda. Suatu jenis bahasa akan 

mempengaruhi urutan pemerolehan setiap sistem bahasa dan dapat menentukan 

mana yang mudah dan yang sukar untuk diperoleh. Selain itu pemerolehan bahasa 

pun dipengaruhi oleh interaksi sosial dan perkembangan kognitif.  

 Selain itu juga, kemampuan berbahasa anak ditentukan oleh masa 

pertumbuhan yang sangat potensial yakni dalam kisaran usia 0 sampai dengan 11 

tahun. Hal ini belum banyak dipahami oleh para orang tua, sehingga belum 

banyak orang tua yang memberikan perlakuan khusus kepada anak-anaknya 

dalam hal belajar bahasa. Kekurangpahaman orang tua tentang waktu efektif 

mempelajari bahasa ini, menyebabkan beberapa keterlambatan pemerolehan 

bahasa anak dibandingkan sebayanya. Pada pengucapan fonem tertentu, anak 

mengalami kesulitan, meskipun pada akhirnya mereka akan mampu mengucapkan 

fonem yang dimaksud. Secara praktis, timbul kendala awal dalam pengucapan 

kata-kata tertentu, misalnya pengucapan fonem r (getar), yang bahkan pada kasus 

tertentu, sampai tua pun ada orang yang mengalami kesulitan mengucapkan 

fonem tersebut. Mestinya hal tersebut tidak perlu terjadi jika orang tua secara 

sadar dan terus-menerus melatih pengucapan fonem getar kepada anak-anak 

mereka pada usia dini. 

 Pembelajaran tentang bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan 

manusia, selain tentang struktur kebahasaan yang membangunnya, bahasa juga 

dipengaruhi oleh hal-hal di luar kebahasaan seperti faktor sosial dan psikologi 

yang berkenaan dengan kegiatan berpikir dan segala macam kegiatan berbahasa 
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yang dilakukan secara bersamaan sehingga dapat mempengaruhi pemerolehan 

bahasa. 

 Setiap individu yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

memerlukan suatu proses yang berkembang dalam tahap-tahap usianya. 

Bagaimana bahasa bisa digunakan untuk berkomunikasi selalu menjadi 

pertanyaan yang menarik untuk dibahas sehingga memunculkan banyak teori 

tentang pemerolehan bahasa. Bahasa itu sendiri juga  merupakan bentuk aturan 

atau sistem lambang yang digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi 

dengan lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar gagasan, pikiran dan emosi. 

Bahasa bisa diekspresikan melalui bicara yang mengacu pada simbol verbal. 

Selain itu, bahasa dapat juga diekspresikan melalui tulisan, tanda gestural, dan 

musik. 

 Pemerolehan bahasa pada anak usia 2-3 tahun merupakan proses anak 

mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal yang disebut 

dengan pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa pertama (selanjutnya 

disingkat dengan B1) pada anak terjadi bila anak-anak yang sejak semula tanpa 

bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa, anak-

anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. 

Pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, 

memiliki suatu rangkaian kesatuan, yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana 

menuju gabungan kata yang lebih rumit. Usia ini merupakan usia yang rawan 

terhadap bahasa di lingkungan sekitar, mudah terpengaruh dengan perubahan 

bahasa. Usia ini anak mulai aktif dengan berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-

hari.  
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 Dalam mengidentifikasi pemerolehan bahasa pada anak, keterlambatan 

mengucapkan salah satu fonem merupakan ganguan yang sering ditemukan pada 

anak. Keterlambatan bicara atau mengeluarkan fonem dan kosakata adalah 

keluhan utama yang sering dicemaskan  dan dikeluhkan oleh orang tua kepada 

dokter sehingga beberapa kalangan masyarakat tertentu beranggapan bahwa ini 

adalah hukuman atas dosa-dosa dan kesalahan yang dibuat orang tuanya di masa-

masa yang lalu. Tentu hal ini akan berdampak besar pada seorang anak dalam 

mengembangkan kemampuannya dalam berintraksi di lingkungan sekitarnya. 

Selain itu juga pemerolehan leksikal merupakan proses yang paling sukar untuk 

dinyatakan secara universal, khususnya yang menyangkut jumlah dan macam kata 

yang diperoleh oleh anak. Selain itu, anak-anak masih menerima kata-kata atau 

kosakata sebagai sebuah bunyi dan mengenalnya melalui imaji yang ditunjukkan 

oleh orang tertentu atau lingkungan tempat tinggalnya menjadikan anak sulit 

untuk memahai secara jelas pengertian dari leksikal tersebut. 

BS dan BI merupakan bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantar 

dalam setiap kegiatan masyarakat yang ada di Desa Ungga. Dalam kehidupan 

interaksi sehari-hari, masyarakat suku Sasak menggunakan BS dan BI untuk 

urusan bisnis, pemerintahan maupun kegiatan belajar-mengajar di sekolah, 

terutama sekolah dasar. Penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat suku 

Sasak di Desa Ungga hanya akan dimungkinkan dengan penutur bahasa lain yang 

tidak berbicara BS. Dengan demikian, diglosia BS sebagai ragam rendah  dan 

bahasa Indonesia sebagai ragam tinggi tidak ditemukan dalam interaksi 

masyarakat Desa Ungga.  Diglosia adalah suatu keadaan dimana terjadi 

penggunaan lebih dari satu bahasa yang dipergunakan dalam satu masyarakat 
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tutur yang sama. Dalam percampuran tersebut, salah satu ragam bahasa dianggap 

memiliki status lebih tinggi dibandingkan bahasa yang lainnya. 

Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan 

untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan 

komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, 

fonetik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti 

pada bahasa lisan atau manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa 

biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan 

anak terhadap bahasa ibu mereka dan bukan pemerolehan bahasa kedua yang 

mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. 

Penelitian tentang fonologi merupakan suatu penelitian yang mendasar 

untuk mengetahui struktur suatu bahasa karena membicarakan aspek fonetik dan 

aspek fonemik bahasa, maksudnya adalah bila kita membicarakan tentang 

fonologi maka ada dua bagian besar yang akan dibahas yakni fonetik dan 

fonemik, dimana kedua bagian ini tidak dapat dipisahkan karena akan saling 

berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Fonetik adalah 

bidang linguistik yang yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan 

fungsionalnya sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik mempunyai beberapa 

bagian yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akuistik, dan fonetik audiotoris. Akan 

tetapi dalam penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan penelitiannya pada 

fonetik artikulatoris karena fonetik ini mengkaji tentang bagaimana proses bunyi-

bunyi bahasa dikeluarkan dari alat ucap manusaia dan juga fonetik artikulatoris 

untuk sebagian besar kajiannya adalah bidang linguistik. Akan tetapi, tidak akan 

mengabaikan faktor pemerolehan bahasa yang disebabkan oleh fonetik akustik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata
http://id.wikipedia.org/wiki/Sintaksis
http://id.wikipedia.org/wiki/Fonetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_lisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_isyarat
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_ibu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerolehan_bahasa_kedua
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maupun fonetik audiotoris karena ketiga bagian dari fonologi tersebut secara 

segnifikan saling berhubungan, sedangkan fonemik adalah bidang linguistik yang 

mempelajari bunyi bahasa hanya dari segi fungsionalnya.  

Sehingga proses pemerolehan  bahasa pada anak-anak menjadi suatu 

tantangan tersendiri bagi penulis karena tidak banyak orang yang memperhatikan 

atau mengkaji bagaimana proses munculnya suatu bahasa, kendala apa saja yang 

terjadi ketika proses pemerolehan bahasa itu khususnya ditataran pedesaan dalam 

hal ini Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya-Lombok Tengah; yang di mana 

mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Berdasarkan pengamatan penulis 

sebagai penutur asli, terdapat keberaturan fonologis dan leksikon sehingga dapat 

menghasilkan suatu bahasa yang relevan untuk dipahami. Atas dasar ini, penulis 

tertarik mengulas secara ilmiah perihal pemerolehan bahasa khususnya pada 

seorang anak melalui sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Pemerolehan Bahasa 

Pada Anak Usia 2-3 Tahun di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Lombok 

Tengah-kajian Fonologi dan Leksikon”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Mencermati uraian tentang latar belakang yang dipaparkan dalam bagian 

sebelumnya, masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 2-3 Tahun di Desa Ungga, 

Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah-kajian Fonologi dan Leksikon. 

Sehingga dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut 

1. Bagaimanakah pemerolehan fonem pada anak usia 2-3 tahun di Desa Ungga? 

2. Bagaimanakah bentuk pilihan leksikon pada anak usia 2-3 tahun? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian merupakan sasaran penelitian yang ingin dicapai, tujuan 

penelitian dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 

2-3 Tahun di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah-kajian 

Fonologi dan Leksikon. 

Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada 

paparan berikut ini.  

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  pemerolehan fonem pada anak 

usia 2-3 tahun di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten 

Lombok Tengah. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk leksikon yang 

diperoleh anak pada usia 2-3 tahun di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat 

Daya Kabupaten Lombok Tengah. 

1.4 Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bukan hanya bagi 

penulis sendiri tetapi bagi semua pihak. Manfaat yang diharapkan oleh penulis 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

1.4.1    Manfaat Teoretis 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang manfaat dari penelitian yang 

dilakukan penulis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan dan pengalaman secara 

ilmiah tentang pemerolehan bahasa khususnya pada anak usia 2-3 tahun. 
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2. Sebagai bahan pengkajian landasan dalam peneliti lain yang lebih sempurna 

khususnya dalam pemerolehan bahasa dan leksikon pada anak usia 2-3 tahun. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di bidang 

kebahasaan, khususnya pada penguasaan pemerolehan bahasa dari segi 

fonologi dan leksikonnya. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

para peneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam tentang teori penguasaan 

fonologi dan leksikon. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai studi pemerolehan bahasa, baik itu 

Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, yang dalam hal ini Bahasa Sasak.  

1.4.2    Manfaat Praktis 

Adapaun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan 

pemerolehan bahasa dan leksikon. 

2. Menambah perhatian terhadap proses pemerolehan bahasa khususnya tentang 

fonem dan leksikon yang di terima oleh anak pada usia 2-3 tahun di Desa 

Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. 

3.  Untuk menambah koleksi perpustakaaan. 

4. Agar penutur Bahasa Sasak maupun penutur Bahasa Indonesia atau dengan kata 

lain, penutur bahasa daerah lain dapat melihat bagaimana pola atau 

pemerolehan bahasa pada anak khususnya tentang fonem dan leksikon di Desa 

Ungga. 

5. Menjadi bahan inventarisasi dalam upaya pembinaan dan pengembangan 

bahasa anak. 
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6. Sebagai salah satu bentuk dokumentasi sistem pemerolehan bahasa untuk 

mencegah sikap tidak ingin tahu yang nantinya akan mengerucut hilangnya 

suatu proses penerimaan bahasa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka  

Penelitian tentang  pemerolehan bahasa pernah dilakukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa masalah tentang pemerolehan bahasa itu  selalu menarik 

untuk dikaji secara mendalam. Penelitian sebelumnya pernah diangkat oleh 

Rahmat (2008) dalam suatu skripsi dengan judul Studi Kasus Pemerolehan Bunyi 

Fonologis Bahasa Indonesia Pada Anak Usia 4 Tahun. Penelitian tersebut 

membahas tentang tahapan pemerolehan bahasa dan proses fonologis yang terjadi 

pada seorang anak yang berusia 4 tahun, yang berarti bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh seorang anak di 

usia tersebut. Dalam penelitiannya tentang “pemerolehan bunyi fonologi bahasa 

indonesia pada anak usia 4 tahun”, Rahmat mengidentifikasikan perkembangan 

pemerolehan bahasa anak yang akan selalu melalui tahapan-tahapan, begitu pula 

pemerolehan bunyi. Pada proses pemerolehan bunyi  kemampuan anak menurut 

Rahmat (2008) bergerak dari membuat bunyi menuju ke arah membuat 

pengertian. Periode pembuatan pembedaan atas dua bunyi dapat dikenali selama 

tahun pertama yaitu (1) periode vokalisasi dan prameraban serta (2) periode 

meraban. Anak lazimnya membuat pembedaan bunyi perseptual yang penting 

selama periode ini, misalnya membedakan antara bunyi suara insani dan 

noninsani antara bunyi yang berekspresi marah dengan yang bersikap bersahabat, 

antara suara anak-anak dengan orang dewasa, dan antara intonasi yang beragam. 

Anak-anak mengenali makna-makna berdasarkan persepsi mereka sendiri 

terhadap bunyi kata-kata yang didengarnya. Anak-anak menukar atau mengganti 
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ucapan mereka sendiri dari waktu ke waktu menuju ucapan orang dewasa, dan 

apabila anak-anak mulai menghasilkan segmen bunyi tertentu, hal itu menjadi 

perbendaharaan mereka. 

Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

kajian penelitian, dan rentan usia yang menjadi objek penelitian antar peneliti. 

Rahmat mengkaji penelitian tentang pemerolehan bahasa anak hanya dari segi 

fonologis dan proses yang terjadi saat seorang anak sudah berusia 4 tahun saja. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Ungga meneliti 

tentang prosese pemerolehan bahasa pada anak yang terfokus pada dua sub-

kebahasaan yaitu fonologi dan kosakatanya, selain itu juga dalam penelitian yang 

dilakukan ini, penulis juga menemukan keunikan tentang proses pemerolehan 

bahasa pada seorang anak yang masih berusia 2-3 tahun , keunikan yang 

dimaksud yakni besarnya pengaruh respon yang diberikan oleh lingkungannya, 

khususnya oleh orang tuanya. 

Dalam kaitannya dengan pemerolehan bahasa pada anak usia dini sangat 

erat kaitannya dengan aliran bunyi bahasa, yang bunyi tersebut bercampur satu 

dengan yang lain. Secara auditoris bahasa merupakan rangkaian bunyi bermakna 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi-bunyi bahasa terangkai secara 

sistematis dan sistemis membentuk ujaran ujaran yang bermakna sehingga 

menjadi tanda bahasa yang disepakati. Kesepakatan sosial terhadap bahasa ini 

menyangkut tanda-tanda bahasa secara utuh, termasuk didalamnya bagaimana 

realisasi pengujaran segmen-segmen bunyi itu.  

Echa, Kisah Pemerolehan bahasa Anak Indonesia ( Soenjono 

Dardjowidjojo, 2000 ). Dardjowidjojo adalah salah seorang tokoh psikoloinguistik 
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Indonesia, dalam bukunya Echa, Kisah Pemerolehan bahasa Anak Indonesia, 

menjelaskan bagaimana seorang anak Indonesia memperoleh bahasanya sejak 

lahir sampai berumur 5 tahun. Penelitian yang sudah dibukukan itu merupakan 

sebuah penelitian kualitatif ysng longitudinal yang subjek penelitiannya adalah 

cucu dari peneliti. Perkembangan bahasa yang diobservasi adalah pemerolehan 

pada aspek fonologi, morfosintaksis, dan pragmatik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memperoleh bahasanya, 

banyak konsef universal yang dipatuhi oleh anak, namun tingkat kepatuhannya 

tidak sama pada setiap komponen bahasa yang diteliti. Jika Echa dipakai sebagai 

acuan pemerolehan bahasa anak Indonesia khususnya dan anak lain pada 

umumnya, dikatakan bahwa konsep universal banyak diterapkan dalam komponen 

fonologi. Tingkat kepatuhannya menurun pada komponen sintaksis dan lebih 

menurun lagi pada komponen leksikon. Namun, penelitian tersebut hanya 

dilakukan kepada anak yang memperoleh bahasa yang monolingual. 

Penelitian yang dilakukan dardjowidjojo (2000) memberikan konstribusi 

yang sangat penting bagi penelitian ini dalam memberikan gambaran serta 

penjelasan-penjelasan tentang bunyi-bunyi bahasa Indonesia yang diperoleh anak 

dengan tahap-tahap perkembangan yang disesuaikan dengan umur anak. 

Pemerolehan bahasa anak usia 1-3 tahun (Sasongko, 2010). Penelitian 

yang dilakukan Bambang Dwi Sasongko terhadap pemerolehan bahasa anak usia 

1-3 tahun dituangkan dalam bentuk makalah yang dipublikasikan via blog. Hasil 

penelitiannya. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, selain 

sebagai medium untuk melakukan tindakan, bahasa juga berfungsi sebagai 
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cerminan budaya penuturnya. Bahasa adalah sumber kehidupan dan kekuatan. 

Bahasa dapat mengontol perilaku, merealisasikan tindakan dan mengubah situasi. 

Bahasa adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan dalam 

komunikasi dan memungkinkan orang-orang dari latar belakang budaya berbeda 

dapat berintraksi. (Oktavianus, 2006:2). Pemerolehan bahasa pada anak usia 1-3 

tahun merupakan proses yang bersifat fisik dan psikhis, secara fisik, kemampuan 

anak dalam memproduksi kata-kata ditandai oleh perkembangan bibir, lidah, dan 

gigi mereka yang sedang tumbuh. Pada tahap tertentu pemerolehan bahasa 

(kemampuan mengucapkan dan memahami arti kata juga tidak lepas dari 

kemampuan mendengarkan, melihat, dan mengartikan simbol-simbol bunyi 

dengan kematangan otaknya.) sedangkan secara psikhis, kemampuan 

memproduksi kata-kata dan variasi ucapan sangat ditentukan oleh situasi emosinal 

anak saat berlatih mengucapkan kata-kata. 

Penelitian yang dianggap relavan juga pernah dilakukan oleh Niki 

Wahyuni (2012) dalam suatu penelitian berbentuk skripsi yang berjudul 

“Gangguan Berbahasa Verbal Pada Penyandang Sindrom Down Di SLB Negeri 

Pembina Kota Mataram”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Niki Wahyuni, 

secara garis besar dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang menjadi kendala pada seorang anak dalam memperoleh suatu bahasa yakni 

dari faktor kebahasaan dan faktor lingkungan-sosial, yang termasuk ke dalam 

faktor kebahasaan adalah semua aspek keterampilan berbahasa seperti 

keterampilan mendengarkan, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, dan 

keterampilan berbicara, sedangkan yang termasuk ke dalam faktor lingkungan-
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sosial adalah pola perkembangan dan pemikiran anak selama bergaul dengan 

orang yang ada di sekitarnya. 

Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup jelas bahwa penelitian untuk 

skripsi ini cukup bermanfaat. Di samping dapat menjelaskan tentang sistem 

fonologi dan leksikon, penelitian ini juga dapat membantu memperbaiki atau 

melengkapi kekurangan yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya 

tentang pemerolehan bahasa.  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pemerolehan Bahasa 

 Menurut Kiparsky (dalam Tarigan, 1986: 243) pemerolehan bahasa 

merupakan suatu proses  yang dipergunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan 

serangkaian hipotesis yang makin bertambah rumit, ataupun teori-teori yang 

masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali terjadi, dengan ucapan-

ucapan orang tuanya sampai dia memilih, berdasarkan suatu ukuran atau dari 

bahasa tersebut. Penjelasan pemerolehan bahasa tersebut dapat dilihat dari 

pengamatan sehari-hari terhadap perkembangan seorang anak (dalam hal ini anak 

yang normal) memproses kecakapan berbahasanya. Biasanya yang dilakukan oleh 

anak-anak tersebut di antaranya bermula dari mendengar dan mengamati bunyi-

bunyi bahasa di sekelilingnya tanpa disuruh atau disengaja. Kemudian lama 

kelamaan apa-apa yang didengar dan apa-apa yang diamatinya itu berkembang 

terus menerus tahap demi tahap sesuai dengan perkembangan kemampuan 

intelegensi dan latar belakang sosial-budaya yang membentuknya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang dalam hal ini 
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anak-anak belajar dan kemudian mendapatkan kelancaran dalam berbahasa. 

Kelancaran berbahasa yang dimaksud adalah bahasa ibunya atau bahasa pertama 

sekali yang didengarnya 

Istilah pemerolehan dipakai untuk padanan istilah Inggris aquisition, yakni 

proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia 

belajar bahasa ibunya. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan 

lingkungannya secara verbal disebut dengan pemerolehan bahasa anak. 

Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa 

kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa anak, anak 

lebih mengarah pada fungsi komunikasi dari pada bentuk bahasanya. Pemerolehan 

bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki 

suatu rangkaian kesatuan, yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju 

gabungan kata yang lebih rumit. 

 Pemerolehan bahasa pertama sangat erat hubungannya dengan 

perkembangan perkembangan kognitif yakni pertama, jika anak dapat 

menghasilkan ucapan-ucapan yang mendasar pada tata bahasa yang rapi, tidaklah 

secara otomatis mengimplikasikan bahwa anak telah menguasai bahasa yang 

bersangkutan dengan baik. Kedua, pembicara harus memperoleh katagori-katagori 

kognitif yang mendasari berbagai makna ekspresif bahasa-bahasa alamiah, seperti 

kata, ruang, modalitas, kualitas, dan sebagainya. Persyaratan-persyaratan kognitif 

terhadap pengusaan bahasa lebih banyak dituntut pada pemerolehan bahasa kedua 

dari pada dalam dalam pemerolehan bahasa pertama. 
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2.2.2 Tahapan Pemerolehan Bahasa  

Perkembangan pemerolehan bahasa oleh Ingram (dalam Kushartanti, 2005 

: 23) dibagi menjadi tiga periode yaitu : (a) periode buku harian; (b) periode 

sample besar; (c) periode kajian longitudinal. Dalam metode ini orang tua 

membuat buku harian yang isinya merupakan catatan perkembangan bahasa anak 

yang sering disebut “biografi bayi” (baby biography). Kemudian disusul dengan 

karya yang lain misalnya karya Preyer 1889. Clara dan Wilhelm Stern 1907. pada 

tahun 30-an muncul pelopor John B. Watson yang menerbitkan buku Behaviorism 

yang memiliki ciri-ciri (dalam Kushartanti,  2005 : 11). 

Pendapat yang sama juga telah diungkapkan sebelumnya bahwa 

perkembangan pemerolehan bahasa akan selalu melalui tahapan-tahapan, begitu 

pula pemerolehan bunyi. Pada proses pemerolehan bunyi  kemampuan anak 

bergerak dari membuat bunyi menuju ke arah membuat pengertian. Periode 

pembuatan pembedaan atas dua bunyi dapat dikenali selama tahun pertama yaitu 

(1) periode vokalisasi dan prameraban serta (2) periode meraban. Dardjowidjojo 

(2005: 244) menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai dengan 10 

bulan. Perbedaan pendapat seperti ini bisa saja. Yang perlu diingat bahwa 

kemampuan anak berceloteh tergantung pada perkembangan neurologi seorang 

anak. 

 

Pada tahap celoteh ini, anak sudah menghasilkan celoteh vokal dan 

konsonan yang berbeda seperti frikatif dan nasal. Mereka juga mulai 

menggabungkan konsonan dengan vokal. Konsonan yang keluar pertama adalah 

konsonan bilabial hambat dan bilabial nasal. Vokalnya adalah /a/ dengan 
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demikian, strukturnya adalah K-V. Ciri lain dari celotehan adalah pada usia 

sekitar 8 bulan, struktur silabel K-V ini kemudian diulang sehingga muncullah 

struktur seperti: Orang tua mengaitkan kata papa dengan ayah dan mama dengan 

ibu, meskipun yang ada di benak tidaklah diketahui. Tidak mustahil celotehan itu 

hanyalah sekedar artikulori belaka (Darmowidjojo: 2005:245). Anak lazimnya 

membuat pembedaan bunyi perseptual yang penting selama periode ini, misalnya 

membedakan antara bunyi suara insani dan noninsani antara bunyi yang 

berekspresi marah dengan yang bersikap bersahabat, antara suara anak-anak 

dengan orang dewasa, dan antara intonasi yang beragam. Anak-anak mengenali 

makna-makna berdasarkan persepsi mereka sendiri terhadap bunyi kata-kata yang 

didengarnya. Anak-anak menukar atau mengganti ucapan mereka sendiri dari 

waktu ke waktu menuju ucapan orang dewasa, dan apabila anak-anak mulai 

menghasilkan segmen bunyi tertentu, hal itu menjadi perbendaharaan mereka. 

2.2.3 Tahap Pemerolehan Fonologi 

 Pemerolehan fonologi atau bunyi-bunyi bahasa diawali dengan 

pemerolehan bunyi-bunyi dasar. Menurut Jakobson (dalam Ardiana dan Syamsul 

Sodiq, 2000:445) bunyi dasar dalam ujaran manusia adalah /p/, /a/, /i/, /u/, /t/, /c/, 

/m/, dan seterusnya. Kemudian pada usia 1 tahun anak mulai mengisi bunyi-bunyi 

tersebut dengan bunyi lainnya. Misalnya /p/ dikombinasikan dengan /a/ menjadi 

/pa/ dan /m/ dikombinasikan dengan /a/ menjadi /ma/.  Setelah anak mampu 

memproduksi bunyi maka seiring dengan berjalannya waktu, anak akan lebih 

mahir dalam memproduksi bunyi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, kognitif, 

dan juga alat ucapnya. 
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Secara fisiologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa 

yang amat mencolok dibanding orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari 

ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hamper dipenuhi oleh 

lidah. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut. Pertumbuhan ini 

memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-

bunyi bahasa.  

 Untuk lebih memperjelas tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama 

tersebut maka di bawah ini diuraikan tahap-tahap pemerolehan bahasa seorang 

anak. Menurut Arifuddin (2010:153) tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 

empat tahap, yaitu praujaran, meraban, tahap satu kata, dan tahap penggabungan 

kata. 

2.2.4 Inteligibilitas dan  Ketidakteraturan Fonologis 

Istilah Inteligibilitas ini adalah proporsi hasil ujaran yang dapat dimengerti 

oleh mitra tutur. Pada perkembangan normal seorang anak yang belajar berbicara, 

keterpahaman ujarannya akan terus menerus berkembang.    

Keterpahaman ujaran atau inteligibilitas anak biasanya cenderung berbeda-

beda didasarkan beberapa hal diantaranya yaitu antara ujaran kata per kata dan 

ujaran dalam percakapan, kedekatan mitra tutur (anggota keluarga dekat dan 

orang asing) dan diketahui atau tidaknya topik pembicaraan. Pemahaman saudara 

kandung (kakak atau adik) biasanya lebih mahir dibanding orang tuanya.  

Karakteristik utama seorang anak yang memiliki ketidaksesuaian bunyi 

ujaran adalah bahwa mereka memiliki ketidakjelasan ujaran dengan sangat 

signifikan dibanding dengan anak-anak seusia yang tidak mengalami hambatan. 
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Ketidakteraturan fonologis adalah kumpulan ketidakteraturan yang 

mempengaruhi kemapuan anak untuk mengembangkan ujaran yang difahaminya 

pada saat berusia empat tahun, atau kemampuan membaca dan mengeja. 

Ketidakteraturan ini meliputi kesulitan mempelajari dan mengorganisasi semua 

bunyi bahasa yang dibutuhkan dalam percakapan, membaca dan mengeja. 

Kesulitan-kesulitan tesebut dapat diakibatkan oleh faktor kongnitif maupun 

lingkungan 

2.2.5 Proses Fonologis  

sebelum masuk lebih dalam tentang bagaimana proses fonologis yang 

terjadi oleh seseorang, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang hakikat dari fonem 

karena fonem itu sendiri merupakan bagian dalam dari proses fonologi. 

Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. 

Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan 

bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Untuk 

mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal. 

Contoh: 

lari – tari ? /l/t/ adalah fonem karena membedakan arti kata lari dan tari. 

Fonem dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal dan konsonan. Vokal adalah 

bunyi ujaran yang tidak mendapatkan rintangan saat dikeluarkan dari paru-paru. 

Vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal  (monoftong) yang meliputi 

a, i, u, e, o dan vokal rangkap (diftong), yang meliputi ai, au, oi. 

Konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan 

mengalami rintangan saat keluarnya. Contoh konsonan antara lain p, b, m, w, f, v, 
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t, d, n, c, j, k, g, h. Konsonan rangkap disebut kluster. Contoh kluster pada kata 

drama, tradisi, film, modern. 

Perubahan fonem bahasa Indonesia bisa terjadi karena pengucapan bunyi 

ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan   yang   

lain.   Macam   perubahan   fonem   antara   lain   (1)  alofon; (2)  asimilasi;   (3)  

desimilasi;   (4)  diftongisasi;   (5)  monoftongisasi; (6) nasalisasi. 

    Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. 

Contoh : simpul-simpulan. Fonem /u/ pada kata [simpul] berada pada lingkungan 

suku tertutup dan fonem /u/ pada kata [simpulan] berada pada lingkungan suku 

terbuka. Jadi, fonem /u/ mempunyai dua alofon, yaitu [u] dan (u). 

    Asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama 

atau hampir sama. Contoh: in + moral ? immoral ? imoral. 

    Desimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak 

sama. Contoh : sajjana menjadi sarjana. 

    Diftongisasi adalah perubahan monoftong menjadi diftong. Contoh: 

anggota menjadi anggauta. 

    Monoftongisasi   adalah   proses   perubahan   diftong   menjadi 

monoftong. Contoh: ramai, menjadi rame. 

    Nasalisasi adalah persengauan atau proses memasukkan huruf nasal (n, 

m, ng, ny) pada suatu fonem. Contoh : me/m/ pukul menjadi memukul. 

B.    Membedakan dan Melafalkan Fonem Bahasa Indonesia 

Secara umum bunyi bahasa dibedakan atas vokal, konsonan, dan semi- 

vokal. Perbedaan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada atau tidaknya 
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hambatan (proses artikulasi) pada alat bicara. Agar lebih jelas, Anda dapat melihat 

rincian di bawah ini. 

Vokal 

1. Bunyi   yang   tidak   disertai hambatan   pada   alat   bicara. Hambatan   

hanya   terdapat pada pita suara. 

2. Tidak terdapat artikulasi 

3. Semua vocal dihasilkan dengan bergetarnya      pita  suara.  Dengan     

demikian, semua   vokal   adalah   bunyi suara.       

Konsonan                             

1. Bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat 

bicara. 

2. Terdapat artikulasi. 

3. Konsonan   bersuara   adalah konsonan   yang   dihasilkan dengan      

bergetarnya      pita suara.   Konsonan   tidak   bersuara   adalah   konsonan   

yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. 

Setiap anak membuat kesalahan pengucapan ketika mereka belajar berbicara. 

Kesalahan-kesalahan ini biasanya berbentuk kesalahan bunyi yang diakibatkan 

oleh adanya halangan-halangan teknis tertentu ketika tempat dan cara artikulasi 

mengahasilkan ujaran dan menyebabkan hasil ujaran tidak semprna. Kesalahan ini 

juga disebut sebagai  phonological deviations atau phonological process. 

2.2.6 Pemerolehan leksikon 

Bloomfield dalam bukunya language yang di terjemahkan oleh I. Sutikno 

(1995: 254) menjelaskan ada dua macam ciri penandaan bahasa yang bermakna; 

bentuk-bentuk leksikal, yang terdiri dari fonem-fonem, dan bentuk-bentuk 
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gramatikal, yang terdiri dari taksem-taksem. Akan tetapi dalam hal ini hanya akan 

difokuskan pada bentuk leksikon. 

Penelitian empiris akan sangat membantu kita untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas kognitif manusia secara alami, 

yaitu bagaimana  mental leksikon (kamus dalam pikiran), pengetahuan perolehan 

bahasa secara morfologis, dan peran pengetahuan dalam persepsi dan produksi 

bahasa. 

Leksikon Mental 

Dardjowidjojo (2008:162-163) mengibaratkan mental leksikon sebagai 

gudang di mana kita menyimpan barang.. Seandainya gudang itu berisi barang- 

barang yang ditaruh saja secara acak, padahal gudang itu berisi 60.000 macam 

barang, maka dapat dibayangkan bagaimana mungkin kita dapat menemukan 

apapun yang kita cari – dan dengan cepat. Leksikon mental, sering juga 

dinamakan kamus mental, mempunyai sistem yang memungkinkan kita untuk 

mendapatkan kembali kata – kata secara cepat meskipun kata tersebut disimpan 

secara acak dengan ribuan kata yang lain di dalam memori leksikal kita. 

Meskipun leksikon mental memiliki persamaan dengan kamus biasa, yakni 

menyimpan daftar kata, tentu saja ada perbedaan – perbedaan yang cukup 

signifikan di antara keduanya. 

Pertama, pengetahuan leksikal (lexical knowledge) yang dimiliki oleh 

penutur asli bahasa tidak mempunyai format kamus. Jumlah leksikal entri dalam 

sebuah kamus jauh lebih banyak dari pada jumlah yang ada dalam pikiran 

manusia. Banyak kata-kata yang tidak diketahui oleh kebanyakan penutur. Akan 

tetapi, leksikon mental lebih up to date daripada kamus. Setiap kamus edisi baru 
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akan menyimpan kata-kata baru dan menghapus beberapa kata dari edisi 

sebelumnya sedangkan leksikon mental dapat menyimpan kata-kata secara 

berkesinambungan dari masa lampau hingga masa kini. Selain itu, kamus 

memiliki threshold dalam mendaftar kata, yaitu kata-kata baru tersebut harus 

bersifat permanen dan umum dalam penggunaan bahasa sedangkan penutur 

bahasa tidak memiliki threshold untuk menambahkan kata-kata baru di dalam 

leksikon mentalnya. 

Kedua, leksikon mental menyimpan kata-kata yang menunjang sejumlah 

hubungan yang satu dengan yang lain. Kata-kata dengan arti yang sama atau 

mempunyai kemiripan bentuk secara fonologis berhubungan dalam mental 

leksikon, seperti dapat dilihat dalam kesalahan tuturan. Misalnya, seseorang yang 

ingin mengatakan sympathy kepada konduktor musik menggunakan kata 

symphony dari pada kata sympathy. Kemiripan bentuk dan hubungan semantik 

kedua kata ini (symphony dan conductor) berperan dalam kesalahan tuturan ini. 

Mental leksikon merupakan jaringan kata-kata multidimensional dengan semua 

jenis hubungan antara kedua kata tersebut: hubungan secara semantis, fonologis, 

dan morfologis. Sebaliknya, kata-kata di dalam kamus hanya memiliki satu 

hubungan, yaitu urutan alfabetis. Pengurutan ini berdasarkan pada kesamaan 

ortografi di antara kata-kata tersebut. 

Ketiga, leksikon mental menyimpan informasi tentang frekuensi kata-kata 

yang sering ditemui sedangkan kamus tidak menyimpan informasi tersebut. 

Seringnya pemakaian kata-kata mengindikasikan seberapa banyak tanda-tanda 

yang ditemukan untuk masing-masing jenis kata dalam korpus tertentu. Misalnya 

fungsi kata seperti determiner mempunyai frekuensi yang lebih tinggi, dan 
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barangkali kata-kata berikutnya yang lebih sering ditemukan dalam teks berbahasa 

Inggris adalah kata the yang lebih sering ditemukan dari pada kata ubiquitous. 

Pemakai bahasa tidak mempunyai batasan jumlah frekuensi untuk masing-masing 

kata dalam mental leksikonnya. Sebuah kata dengan kemunculannya yang relatif 

tinggi lebih mudah didapatkan kembali dari sebuah kata dengan frekuensinya 

yang relatif rendah. 

Sebagaimana telah disebutkan pada bab 1, salah satu tujuan penalitian ini 

adalah memperoleh gambaran tentang pemerolehan leksikon pada setiap subjek 

penelitian, sehingga yang menjadi salah satu kata kunci dalam penelitian ini 

adalah leksikon. Dalam dua bagian sebelum ini sebenarnya telah diuraikan perihal 

tentang pengertian leksikon; namun, dalam bagian ini saya perlu menegaskan 

kembali untuk lebih memperjelas pengertian itu agar tidak terjadi pengacuan 

antara istilah itu dengan istilah-istilah lain yang terkait lainnya, yakni leksem, 

butir leksikal dan bentuk-bentuk linguitis bagi butir leksikal. Berikut adlah 

pengertian dari istilah-istilah tersebut. 

Pengetahuan tentan suatu leksikon memerlukan pemahaman yang sangat 

mendalam, sehingga perlu juga kita pahami pengertian leksikon menurut peneliti-

peneliti terdahulu seperti. 

Aronof dan Anshen (2001 : 237) mendefinisikan leksikon sebuah bahasa 

sebagai sebuah daftar yang berisi butir-butir dalam sebuah bahasa, yakni yang 

aharus diketahui oleh penutur karena merupakan tanda yang bersifat semena 

(arbitrari) dalam kondisi tertentu kemunculannya tidak dapat diduga. Dijelsakan 

lebih lanjut bahwa butir-butir dalam daftar itu pada umumnya berupa kata; selain 

itu leksikon juga dapat mengandung satuan linguistis yang lebih besar dari pada 
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kata seperti ungkapan atau idiom, dan bahkan dapat mengandung satuan linguistis 

yang lebih kecil daripada kata seperti imbuhan atau afiks. Pendefinisian leksikon 

oleh Aronof dan Anshen itu tidak terlalu jauh berbeda dengan pendefinisian 

tentang leksikon oleh Bussmann (1996 : 280), yakni sebagai salah satu komponen 

dasar gramatika yang berbentuk sebuah daftar performatif leksikal.dijelaskan 

lebih lanjut boleh bussmann bahwa masukan leksikal terdiri atas deskripsi 

fonologis yang berbentuk sebuah matriks atau ciri-ciri distingtif sintaksis satuan 

linguistis. Dengan kata lain leksikon hanya kata atau satuan linguistis yang 

muncul dalam penggunaan bahasa. 

Leksem 

Leksem menurut Bussman (1996 : 273), adalah satuan abstrak dari 

leksikon bila dilihat dari sudut pandang langue atau sistem bahasa. Realisasi dari 

satuan abstrak itu berupa satuan-satuan gramatikal yang bentuknya dapat berbeda-

beda, sesuai dengan kategori atau fungsi gramatikalnya. Dengan kata lain, 

Kridalaksana (2008 : 141) mendefinisikan leksem sebagai satuan leksikal yang 

abstrak yang mendasari berbagai bentuk inflektif suatu kata. Dengan demikian, 

dengan berpedoman dengan kedua definisi tersebut di atas dan karakteristik 

sebuah leksem. Lanjut Kridalaksana menjelsakan butir leksikal sebagai satuan 

dari kosakata bahasa seperti kata atau frase yang didaftarkan dalam kamus. 

Penjelasan di atas mengenai butir leksikal dan ranah semantisnya dapat 

dikaitkan dengan yang dilaporkan Clark (1995 : 28), tentang penelitian 

perkembangan bahasa Danom, seorang anak yang berbahasa pertama bahasa 

Inggris. Temuan penelitian itu menunjukkan bahwa pada akhir tahun keduanya, 

Damon telah mengembangkan leksikon awalnya yang digolongkan ke dalam 
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sejumlah ranah semantis. Berikut adalah ranah semantis yang dimaksud beserta 

contohnya. 

1. Orang: baby, man, girl. 

2. Binatang: dog, cat, bird. 

3. Kendaraan: car, truck, train. 

4. Anggota tubuh: nose, tue, finger. 

5. Pakaian: diaper, button, jacket. 

6. Mainan: ball, clown, bus. 

7. Mebel: chair, cushion, table. 

8. Perlengkapan rumah tangga: telephon, kettle, clock. 

9. Makanan dan minuman: milk, juice, cheese, ceareal. 

10. Perlengkapan makan: bottle, cup, spoon. 

11. Peranti dan keadaan: hot, big, shut. 

12. Kegiatan: get, put, go. 

Pengolongan kata 

Tardjan hadijaja (dalam Ramlan, 1991-14)  dalam bukunya yang berjudul tata 

bahasa Indonesia menggolongkan kata-kata menjadi beberapa golongan sebagai 

berikut. Akan tetapi penulis hanya akan menyajikan sebagian dari yang 

dimaksudkan tersebut. 

a. Kata benda ialah kata-kata yang menyatakan benda. 

Menurut keadaanya, kata benda dapat digolongkan menjadi dua golongan 

yaitu kata benda konkrit dan kata benda abstrak. Kata benda konkrit adalah kata 

benda yang menyatakan benda yang benar-benar ada, misalnya kata-kata orang, 
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burung kakak tua, buku. Kata benda abstrak adalah kata benda yang menyatakan 

nama benda yang adanya hanya dapat dipahami oleh pikiran, misalnya kata-kata 

ilham, kekuata, kerajinan,dan sebagainya. 

b. Kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan pekerjaan. 

Berdasarkan hubungan antar pokok dan sebutannya, kata kerja digolongkan 

menjadi duan golongan yaitu kata kerja bentuk tindak, dan kata kerja bentuk 

tanggap. Kata kerja bentuk tindak adalah apabila pokok kalimat melakukan 

perbuatan, misalnya lari, berjalan, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Kata kerja 

bentuk tanggaap adalah apabila pokok kalimat menanggapi, diperlakukan, atau 

dikenai perbuatan, misalnya dipukul, dilalui, kelihatan dan sebagainya. 

c. Kata ganti ialah kata-kata yang menjadi pengganti nama orang atau nama 

benda. Kata ganti ini dibedakan pula menjadi enam golongan, yaitu 

sebagai berikut. 

1). Kata ganti orang yang dibedakan pula menjadi kata ganti orang kesatu, 

misalnya saya, aku, kami, hamba; kata ganti orang kedua, misalnya engkau,kamu, 

kamu sekalian; dan kata ganti orang ketiga, misalnya ia, dia, mereka. Masing-

masing ddapat dibedakan atas tunggal dan jamak. 

2). Kmilik kata ganti pemilik, yang dapat digolongkan menjadi tiga golongan, 

ialah kata ganti pemilik kesatu ialah ku, kami, kita; kata ganti pemilik kedua ialah 

mu, kamu; dan kata ganti pemilik ketiga ialah nya, mereka. Masing-masing dapat 

dibedakan menjadi tunggal dan jamak. 

3). Kata ganti penanya, misalnya kata apa, siapa, mana, yang mana. 

4). Kata ganti penunjuk, ialah kata ini dan itu. 
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5). Kata ganti penghubung ialah kata yang. 

6). Kata ganti bilangan pokok, misalnya satu, dua ,tiga, sepuluh, seribu,(tertentu), 

kesatu, kedua, kesepuluh, dst. (tak tentu). 

      d. Kata sifat adalah kata-kata yang menyatakan sifat atau keadaan sesuatu 

benda. misalnya kata-kata kering, menguning, penakut dan sebagainya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini, akan dibicarakan tentang pendekatan deskriptif kualitatif, 

jenis penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, metode analisis data serta hipotesi. 

3.1  Pendekatan Deskriptif 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada 

fakta-fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya, 

sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa 

dikatakan sifatnya seperti potret atau paparan seperti apa adanya. Sudaryanto 

(dalam Mariati, 2009 hal 1992:62). 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data-data yang dihasilkan 

berupa kata-kata atau kalimat yang termasuk bunyi yang diucapkan oleh penutur 

yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ungga 

Kecamatan Praya Barat Daya-Lombok Tengah. Mahsun (2007:125) menjelaskan 

bahwa data yang berwujud bukan angka disebut  data kualitatif. Selain itu juga 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang didesain secara tidak ketat sehingga 

dapat diadakan perubahan jika perencanaan tidak sesuai dengan keadaan 

lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan sehingga diperoleh informasi, kemudian memfokuskan 

pada masalah tertentu yang dalam hal ini adalah pemerolehan bahasa pada anak 
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yang masih berusia 2-3 tahun-kajian fonologi dan leksikonnya sehingga dapat 

menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian tersebut. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data terkait erat dengan data yang akan dicari di tempat penelitian. 

Mahsun (2007:29) menjelaskan bahwa pemilihan sebagian dari keseluruhan 

penutur atau wilayah pakai bahasa yang menjadi objek pemilihan sebagai wakil 

yang memungkinkan untuk membuat generalisasi terhadap populasi itulah yang 

disebut sampel penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

kebahasaan yang bersumber dari subjek penelitian yakni beberapa anak yang 

kisaran usianya 2-3 tahun, yang diambil menjadi subjek penelitian yang berada di 

Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Analisis Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 2-

3 Tahun di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah-kajian 

Fonologi dan Leksikon” Desa Ungga memiliki luas wilayah 529,92 ha, yang 

terdiri dari enam dusun yaitu, Tunak Malang, Ampan Lolat, banteng Kurus, Inting 

Bengkel, Dasan Ketapang dan Batu Bolong. Jumlah penduduk Desa Ungga adalah 

7220.  Yang terdiri dari 3.490 0rang laki-laki dan 3.730 orang perempuan. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Ungga yaitu ; sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Darek, kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. 

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat. Sebelah 

utara berbatasan dengan Desa Labulia, Kecamatan Jonggat. Sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten 

Lombok Tengah. 
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3.5 Populasi dan Sampel 

Pada bagian ini akan dipaparkan pengertian populasi dan sampel, untuk 

dapat ditentukan yang akan menjadi subjek penelitian sehingga mendapatkan hasil 

yang cukup memadai. 

Populasi sebagai kelompok besar yang merupakan sasaran generalisasi. 

Sevilla (dalam Mahsun, 2005:28). Populasi umumnya berupa keseluruhan dari 

anak-anak masyarakat Desa Ungga yang masih berusia 2-3 tahun, yang sebagian 

besar sedang menempuh jenjang Pendidikan Anak Usia Dini atau di singkat 

dengan PAUD. Populasi penelitian ini dilakukan pada anak-anak usia 2-3 tahun, 

laki-laki maupun perempuan di Desa terkait. 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.  

 Sampel adalah mengambil sebagian kecil dari keseluruhan, diawali 

dengan pengembangan konsep yang fokus pada hal yang ditetapkan (Sabarguna, 

2008:21). Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek 

penelitian langsung atau dengan kata lain adalah wakil-wakil dari populasi yang 

sudah ada. Dalam penelitian bahasa, sampel yang besar tidak diperlukan karena 

perilaku linguistik cendrung linguistik homogen dibandingkan perliaku-perilaku 

yang lain (Milroy dalam Mahsun, 2005:234). Dalam penelitian ini yang menjadi 

sampel yaitu anak-anak yang memiliki kisaran usia 2-3 tahun yang masih duduk 

di bangku PAUD yang bernama Muhlis, Elin, Reza, Zizi, Ikrom yang dimana 

anak-anak ini masih duduk di bangku PAUD yang berbeda-beda. 
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Teori pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teori 

kemungkinan (probability). Teori ini digunakan untuk pengambilan sampel 

apabila elemen yang terdapat didalam populasinya mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dijadikan sebagai sampel. Random adalah teknik pengambilan sampel 

yang terdapat dalam teori kemungkinan (probability). Teknik pengambilan 

sampel ini dilakukan secara acak atau random. (Subagyo, 2006:30). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan bantuan orang tua dan kerabat 

terkait agar lebih mudah, karena guru lebih mengetahui kemampuan anak 

didiknya. Anak-anak yang menjadi sampel dalam penelitian ini akan dipilih sesuai 

dengan perkembangan mereka dalam memperoleh kosakata bahasa indonesia 

serta memiliki karakteristik yang sama. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode berasal dari Bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau jalan 

yang ditempuh. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu 

tindakan, atau suatu kerangka berfikir menyusun suatu gagasan yang beraturan, 

berarah, dan berkonteks, yang paut (relevan) dengan maksud dan tujuan. Secara 

ringkas metode adalah suatu sistem berbuat. 

Menurut Fathoni, (2006:104) Data artinya informasi yang didapat melalui 

pengukura-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam 

menyusun argumentasi logis menjadi fakta, sedangkan fakta itu sendiri adalah 

kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik (dalam Niki, 2012:46). 

 Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data. 

Berikut akan dijelaskan metode-metode tersebut. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
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3.6.1 Metode Observasi 

 Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian 

dengan menggunakan pancaindra. Observasi merupakan kemampuan seseorang 

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta 

dibantu oleh pancaindera lainnya (Bungin, 2011:118). Observasi pada penelitian 

ini dilakukan di Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) yang bernama “Bunga 

Harapan Bangsa” yang berada di Desa Ungga, Kec. Praya Barat Daya-Lombok 

Tengah. Proses observasi ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan 

kecakapan objek atau anak yang menjadi sasaran penelitian. Hasil observasi 

tersebut dikumpulkan dengan teknik rekam dan teknik catat. 

3.6.2 Metode Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai, berbeda dengan 

dialog/percakapan yang berkedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah atau 

bertukar fungsi selama proses dialog. 

Penelitian ini memfokuskan dengan wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan 

informan. Metode ini sama dengan metode wawancara lainnya, hanya peran 

pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara 

yang berbeda layaknya wawancara pada umumnya. Yakni pertanyaan-pertanyaan 
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yang spesifik dan informasi yang dalam (Bungin, 2011:111). Pewawancara 

melaksanakan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

informan. Hasil penelitian ini didapatkan dirumah objek sampel dengan 

mengamati kegiatan serta curah kata-katanya. 

3.6.3 Metode Simak 

 Metode yang digunakan pada tahap penyediaan data dalam penelitian ini 

adalah metode simak. Penamaan metode ini menurut Mahsun (2007:92) 

dikarenakan cara yang ditempuh untuk memperoleh data selain dengan 

wawancara adalah dengan menyimak penggunaan bahasa.  Selanjutnya dijelaskan 

tentang teknik dasar yang dilakukan dalam metode ini yaitu teknik sadap yaitu 

dilakukan dengan menyadap pemakaian bahasa dari informan. Teknik sadap ini 

merupakan teknik dasar yang memiliki teknik lanjutan, yaitu teknik simak bebas 

libat cakap, teknik simak bebas cakap, catat, dan rekam. 

3.6.4 Metode Dokumenter 

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodelogi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter 

adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Walau metode ini 

banyak digunakan dalam penelitian sejarah, namun banyak ilmu lainnya serius 

menggunakan metode ini sebagai metode pengumpulan data. Oleh karenanya, 

banyak tersimpan sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam data 

berbentuk dokumentasi (Bungin, 2011:124). 

3.6.5 Metode Penelusuran Data Online 

Perkembangan internet yang sudah semakin maju serta telah mampu 

menjawab berbagai kebutuhan dan pertanyaan juga keingintahuan masyarakat saat 



35 
 

ini memungkuinkan akademisi mau tidak mau menjadikan media online seperti 

internet salah satu medium yang sangat bermanfaat untuk menelusuri informasi, 

mulai dari informasi teoritis maupun data sekunder atau primer yang diinginkan 

peneliti sesuai kebutuhan (Bungin, 2011:127). 

Sehubungan dengan itu, metode penelusuran data online yang dimaksud 

menurut Bungin (2011:128) adalah tatacara melakukan penelusuran data melalui 

media online (internet) sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan 

data-informasi online secepat dan semudah mungkin, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis. Begitu pula dengan penelitian ini, selain 

mendapatkan data dari buku yang berkaitan terdapat beberapa sumber referensi 

lain yang didapatkan dari media online. Seperti memanfaatkan jurnal-jurnal 

online, blog, atau alamat website  yang berkorelasi dengan penelitian pemerolehan 

bahasa khususnya pada anak. 

3.7 Metode Penganalisis Data 

 Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

3.7.1 Kualitatif 

Langkah dalam menganalisis suatu data merupakan landasan utama untuk 

memperoleh hasil yang cukup memadai. Beberapa pengertian kualitatif menurut 

para ahli, diantaranya Kirk (dalam Miller, 1986) mendeskripsikan bahwa 

kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristilahannya. Oleh karena data dalam penelitian ini berwujud bukan 
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angka, maka untuk menganalisisnya digunakan metode kualitatif dengan teknik 

analisis deskriptif. Data yang ada akan dipaparkan berdasarkan bunyi fonologi 

dan makna atau maksud yang terkandung di dalamnya kosakata yang diucapkan 

oleh objek penelitian. 

3.7.2 Induktif 

  Dalam menganalisis data digunakan metode induktif. Induktif merupakan 

penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke sesuatu yang 

bersifat umum (Vredenberg, 1978). Maksudnya, penulis tetap berpegang teguh 

pada informasi yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian menganalisisnya 

berdasarkan teori dan kerangka berfikir sebagaimana yang telah dikemukakan  

sebelumnya. Data yang telah diperoleh dari lapangan akan di analisis. Analisis 

data ini menycangkup pemerolehan bahasa anak yang di tinjau dari segi fonologi 

dan kosakata. 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini yaitu 

sebagai berikut : 

• mengidentifikasi proses pemerolehan bahasa anak, yang masih 

berusia 2-3 tahun khusus kajian fonologi dan leksikonnya. 

• Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan 

bahasa pada anak yang masih berumur 2-3 tahun tersebut. 

 Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, 

yaitu (a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, dan (b) perumusan 

dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Beberapa tanda atau 

lambang yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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a. Tanda kurung ( [ ] ) menunjukkan bahwa satuan di dalamnya adalah 

satuan fonetis yang biasanya digunakan dalam bidang fonologi untuk 

melambangkan bunyi tertentu yang tidak berstatus fonem. 

b. Tanda garis miring ( / / ) digunakan untuk menunjukkan satuan di 

dalamnya adalah fonem Sudaryanto (dalam Mahsun, 20007:124). 
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BAB IV 

       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang Analisis 

Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 2-3 Tahun di Desa Ungga Kecamatan Praya 

Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah-kajian Fonologi dan Leksikon. Adapun 

yang akan dibahas penulis pada bab ini, sesuai dengan rumusan masalah yang ada 

pada bab satu yaitu mendeskripsikan  pemerolehan fonem dan bentuk-bentuk 

leksikon yang diperoleh anak pada usia 2-3 tahun di Desa Ungga Kecamatan 

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, hasil ujaran 

dari anak usia 2-3 tahun ditranskipsikan menjadi bentuk fonetis sehingga akan 

menghasilkan suatu leksikon baik secara lengkap maupun tidak. Berdasarkan 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, dapat dikumpulkan 

data dari anak usia 2-3 tahun di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya 

Kabupaten Lombok Tengah. Data hanya berbentuk ujaran dari subjek penelitian 

yang sudah ditranskip menjadi bentuk catatan yang disajikan dalam bentuk tabel. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data pemerolehan pada tataran fonologi 

Fonologi dalam tataran ilmu bahasa dibagi menjadi dua bagian yaitu 

fonetik  dan fonemik. Fonetik yaitu ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-

bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh 

alat ucap manusia. Selanjutnya fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas 

bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna atau fonem. Fonem 

adalah dua bunyi yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang sama, yang 

berpengaruh untuk membedakan kata-kata yang berlainan. Dalam analisis 
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fonologi, peneliti mentranskripsikan data ke dalam bentuk fonetis dan teks. Hal 

ini dilakukan untuk memaparkan ujaran yang diungkapkan oleh si anak. 

Selanjutnya data akan dituliskan untuk memperlihatkan ujaran yang diucapkan 

oleh subjek penelitian ini dalam bentuk tabel transkripsi bunyi pelapalan bahasa 

Anak usia 2-3 tahun di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya-Lombok 

Tengah. 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

Muhlis 

 

SAM_589

2  

Puk, edot, iyak, anak. Pepuk, sedot, iak, 

tanak 

Kakek, sendok, 

ini, tanah. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

Muhlis 

 

SAM_590

6 

Wang wah, anggak 

aeh, eyin pe tan, cacit, 

aeh. Apok 

Suang uah, nanggak 

maeh, elin ape kanm, 

sakit, maeh, ampok. 

Sudah, lihat, elin 

makan apa, 

minta, lagi. 

Tabel 1. Kategori usia 2 tahun 1 bulan 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa Indonesia 

Elin  

SAM_58

90 

 

Elin = Enuk aeh 

emengk, ndek, antak 

aneh, idik oak, iak 

entok atu eyin 

Elin = enuk maeh 

emengk, endek, 

nanggak maeh, sidik 

boak, iak kentok keku. 

Elin = mana 

nasiku, tidak, 

lihat dong, 

panggil sidik, ini 
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mamang, mah eyin, 

eyin mah mamang, 

lalu mbu, bayeng 

mah, eyin bayeng 

mamang, endek uah 

ndeuh ). 

Sidik = elin mangan, 

mah elin, elin mah 

mangan, lalu bumbu, 

bareng mah, elin 

bareng mangan, ndek 

uah ndeus. 

telinga saya. 

Sidik = elin 

makan, ini elin, 

elin ayo makan, 

pergi main mandi 

hujan, bareng 

ayok, belum 

mandi. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

Elin 

 

SAM_589

5  

Tuak atik, engak, atu 

uyuk, numbak tatak 

ewin, tau, aneh 

numbak aneh, aneh 

tetu aneh. 

Tuak atip, pelengak, 

eku juluk, ngumbak 

kakak elin, aneh 

ngumbak aneh, aneh 

tetu aneh. 

Paman atip, 

lihat,saya 

duluan, gendong 

kakak elin, 

gendong, 

beneran. 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

Elin 

 

SAM_590

3  

Andak eong, epak, iak 

endah, bal, aku epek, 

pepuk, tenggek. 

Nanggak meong, 

repak, iak endah, ball, 

eku epek, pepuk, 

senggek. 

Lihat meong, 

jatuh, ini juga, 

bola, saya 

punya, nenek, 

digendong. 
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Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

Elin 

 

SAM_590

7 

Papuk, puk, itak 

maeh, okek, mi, 

endek, enggek upak, 

cawut, tu oton ku, 

dada aok, inak anggak 

aoh, otet aneh 

Pepuk, pepuk, nggitak 

maeh, pelokek, mi, 

endek, endek lupak, 

sawut, tu motor keku, 

dada aok, inak 

nanggak maeh, potret 

aneh. 

Nenek, nenek, 

lihat, buka, nasi, 

tidak, jangan di 

tabur, buang, itu 

motor saya, 

dada ya, ibu 

lihat dong, foto 

ayo. 

Tabel 2. Kategori  usia 2 tahun 3 bulan 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa Indonesia 

Reza 

SAM_52

85 

 

Tik embang,tik 

embang, uyu, entok, 

eyong, kenting, ewis, 

me, aun duluk, bandi, 

anji, banji. 

Batik rembang-batik 

rembang,ulu, kentok, 

erong,kending, biwis, 

ime, leun juluk, panji, 

panji, panji. 

Batik rembang-

batik rembang, 

kepala,telinga, 

hidung, dahi, 

bibir, tangan, 

nanti dulu, panji, 

panji, panji. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa Indonesia 
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Reza 

SAM_52

87 

 

Ndek,ja ne 

bedimbung yak ale 

waq atip iak, obak 

andak, antak maeh 

andak, ntak enuk 

eyuk neh, ntak tik 

embang, ntak atik 

embang intak iak 

aok, aok, uah yeng 

eyuq, wah yeng 

eyung, yak enuk 

ewok omak, omak, 

nggek, ui, ei ndek, 

ndana ndi mbang, 

aok yak alen ide, wak 

tip cang, wak tip 

ndek au, au iak wah, 

embot, eik emek, we 

isik iak mbek, asang, 

eku, aok ndek man 

yeng, tu alen yom, 

wah, yom yeng aneh, 

ndek tu taok, tu alen 

pin. 

Ndek, banjar nine 

ambegibung iak balen 

tuak atip iak, angkak 

cobak nanggak, lakak 

batik rembang, lakak 

iak aok, aok, uah 

meleng beruk, iak 

tewok komak, bagek, 

dui, sei ndek, iak 

balen side, tuak atip 

sang, tuak atip ndek 

tau, tau iak uah 

rembot, eik penek, 

loek isik iak kembek, 

pasang, eku, aok ndek 

man meleng, tu kn 

balem ikrom, uah, 

ikrom meleng aneh, 

ndekn tu taokn, tu kn 

balen ipin. 

tidak, ibu-ibu 

ayok ambil nasi 

(begibung) di 

rumahnya paman 

atip, makanya 

coba lihat, lagu 

batik rembang, 

lagu ini ya,udah 

bangun tadi, ini 

benih pohon 

asam, duri, siapa 

tidak, di 

rumahnya paman, 

paman atip tidak 

bisa, bisa ini 

sudah   
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Tabel 3. Kategori usia 2 tahun 5 bulan 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya  

ZIZI 

 

M2U009 

22 

Kan dipapuk udaq, udah 

tampek tapi, nyjak. 

 

Kan di papuk juga, udah 

nyampek tapi, ndak. 

 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

23 

Nyjak cau jiji acih uannya coba 

ama andeng di beyi,ya tapi 

gimana cayanya cih. 

 

Ndak tahu zizi kasih uangnya 

coba sama sandal dibeli,ya 

tapi gimana caranya sih. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

24 

Ceyuh poto-potoan, ceyuh 

yeptop, ceyuh beli anuq jujak 

beyi cacun, beyi topi beyi 

mana-mana. kakak patin cama 

kakak oyi, yima puyuh, teyuh 

cama paman cuep banyak di 

beyi bapak, egiq juga ikut h 

Terus foto-fotoan,terus laptop 

terus beli anauq, jujak beli 

karton, beli topi beli mana-

mana.kakak patin sama kakak 

ori,lima puluh, terus sama 

paman suep banyak di beli 

bapak, egi juga ikut sama anu 
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cama anuq juga capa ia upa, di 

matayam cudah, gak da 

hapenya biasa aja dulu. Gimana 

cayanya, manya mungkin, 

ceyuh dato cakit, lima latuh,  

minta ntah bapak jiji mau tuyih.  

 

juga siapa ya lupa. Di 

mataram sudah tapi nggak 

ada hapenya biasa aja dulu, 

gimana caranya mana 

mungkin terus dato sakit, 

lima ratus, minta kertas bapak 

zizi mau nulis. 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

25 

Pinyem cahnya bapak, nyjak, 

unycuk cuyih cih,cuyih buku, 

bica cih,ayok mau, nyanci jiji 

jeyek jajinya, anyak beca cih 

doa macak anak cecil. nyjak 

bukan cumpah. 

 

Pinjem kertasnya bapak, 

ndak, untuk nulis sih, nulis 

buku,bisa sih,ayok mau, nanti 

zizi jelek jadinya. Anak besar 

sih doa masak anak kecil. 

Ndak bukan sumpah. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

26 

Jiji yang tunju di cini, aku pegi 

duyu ke matayam. Nyjak ja 

cuyih-cuyihannya, ini nyjak da 

cuyih 

 

zizi yang tunggu di sini, aku 

pergi dulu ke mataram. Ndak 

ada tulis-tulisannya, ini tidak 

ada tulis 

 

Subjek Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 
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penelitian 

ZIZI 

 

M2U009 

27 

Anyuk teyuh jiji indah, egi 

yahman, di cekoyahan cuep 

cama anu, beyum di matayam 

becok nanti jiji inep di matayam 

becok nanti jiji, ceyah yima 

cama ceyah empat, ia tik-tik, 

cama cacih ibu. Biayin. Bunyi 

ujan diatah genteng ceyuh kacih 

ibu kepada beta tak te inggap 

cepanjang masa anya membeyi 

cak ayap kembayi bajai cang 

cuya menyinai uia. Apek jiji. 

Bapak akin uhman. Coba iat 

itunya uyu. 

 

Anuk terus zizi pindah, egi 

rahman, di sekolahan suep 

sama anuk. Belum di 

mataram besok nanti zizi 

nginep di mataram. Kelas 

lima sama kelas empat. Ia tik-

tik sama kasih ibu. Biarin, 

bunyi hujan di atas genteng 

terus kasih ibu kepada beta 

tak terhinggap sepanjang 

masa hanya memberi tak 

harap kembali bagai sang 

surya menyinari dunia. Capek 

zizi bapak Hakim rahman. 

Coba lihat itunya dulu. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

28 

Dak dada dia dah maciin, cobak 

tadi mayem jiji nggak ada dia 

sudah matiin, cobak tadi 

mayem jiji takut jiji cuyun jayi 

Nggak ada dia sudah matiin, 

cobak tadi malem zizi takut 

zizi turun dari tangga itu, 

tangga dalem itu  terus zizi 
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tangga itu, tangga jayem itu 

teyuh jiji. Caun-caun-caun, 

bangun-bangun-bangun makan 

caun, kan udah tadi. 

 

keluar. Terus zizi. Saur-saur-

saur, bangun-bangun-bangun 

makan sahur. Kan sudah tadi 

 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

30 

Dateng di uyung tadinya, pacah 

udah nyjak mau cayak pok 

mejik  jajinya patah hape itu 

ceyuh di anting hapenya ancun 

ke duia itu campe dia pecah, 

ceyuh jajinya ucak hape itu 

ceyuh aku beyi hape baguh 

hape itu jiji ake agi ke banyak 

dia atah obak aganya empa  

empat uyuh, aganya ima atuh, 

ahinya udah acu bawa. Ceyuh 

akut dibawa ke umah akit 

 

Datang di ujung jadinya patah 

sudah nggak mau kayak 

mpok megi jadinya, patah 

hape itu terus dibanting 

hapenya hancur kedunia itu 

sampai dia pecah terus 

jadinya rusak hape itu, terus 

aku beli hape bagus hape itu 

zizi pakai lagi kebanyaknya 

dia patah cobak, harganya 

empat puluh, harganya lima 

ratus akhirnya sudah aku 

bawa. Terus egi takut di bawa 

ke rumah sakit. 
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Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

31 

Jiji cucupin maeh 

 

Zizi tutupin maeh 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

32 

Udah, ia dong, maen geng 

gambe,jiji yang beyi nanci 

cama minuman, ndak usah ucak 

anuknya oyang nanti, becok aku 

tepon jiji gak bawa hape 

makanya jiji gak maapin, 

sedikit minta maap. 

 

Sudah, ia dong, maen eyong 

gamber, zizi yang beli nanti 

sama minuman, ndak usah 

rusak anuknya orang nanti, 

besok aku telepon zizi nggak 

bawa hape, makanya zizi gak 

maafin sedikit minta maaf. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

33 

Cakit kepayanya, unyi ujan di 

atah enteng cik-cik-cik, ai nya 

uyun idak teiya, kacih ibu 

kepada beta tak te inggap 

cepanjang masa anya membeyi 

Sakit kepalanya, tik-tik-tik 

bunyi hujan di atas genteng, 

airnya turun tidak terkira, 

kasih ibu kepada beta tak 

terhinggap sepanjang masa 
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cak ayap kembayi bajai cang 

cuya menyinai uia. Ndak mau 

ndak bica jiji, ihat 

ebunku,bunga, emua indah. 

Kan bapak ndak mayahin jiji, 

uhman, akim uhman. Fatin 

namanya. 

 

hanya memberi tak harap 

kembali bagai sang surya 

menyinari dunia.  ndak mau 

ndak bisa zizi, lihat kebunku, 

bunga, semuanya indah. Kan 

bapak ndak marahin zizi, 

usman, hakim usman. Fatin 

namanya. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

34 

Punya cuami, kan mamak cama 

bapak, kan keual adeknya 

jiji,peyut mamak, duanya cih 

jiji punya adek,icu mamak, kan 

gini kakak fatin biyang mau di 

ikinin adek, mamak cih, cewek 

cih, kan cadi core, ia cih, ceyuh 

aku ke emoon. 

 

Punya suami, kan mama sama 

bapak, kan keluar adeknya 

zizi, perut mamak, duanya sih 

zizi punya adek, itu mamak, 

kan gini kakak afatin bilang 

mau dibikinin adek, mama 

sih, cewek sih, kan tadi sore 

ia sih, terus aku ke mool. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 
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ZIZI 

 

M2U009 

35 

Bapak,bapak, bapak mau 

kelumahnya kak pia capi ke 

anaa dia ka pia, ceyuh aku 

cayiin cepedanya, ceyuh aku 

pegang diginiin, kempeh dia. 

Ayok cayuh anuknya beenti jiji 

di poto, beenti jiji di tuting, jiji 

maum duyu, jiji coba-coba gini 

dingin coba agi di anuin ma ka 

nopi, pakek ain dingin kaka 

nopi bapak pai cih mana penya, 

ndak udah 

Bapak-bapak-bapak, mau 

kerumah kakak pia tapi 

kesana dia kakak pia. Terus 

aku cariin sepedanya terus 

aku pegang, diginiinkan 

kemples dia, ayok taruh 

anuknya, berhenti zizi difoto, 

berhenti zizi di shoting, zizi 

maem dulu, zizi cobak-cobak 

gini, dingin cobak, lagi di 

anukin sama kakak nopi 

pakek air dingin, kakak nopi 

bapak pai sih. Mana hapenya, 

ndak sudah. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

36 

Cobak iat, egiq yahman, egiq 

temenku, teyuh anakku udah 

mati cobak iat, jiji punya egiq 

di matayam, biayin dah 

 

Cobak lihat, egi rahman, egi 

temanku, terus anakku udah 

mati cobak, zizi punya egi di 

mataram, biarin dah. 

 



50 
 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya 

ZIZI 

 

M2U009 

37 

Makanya di mana jiji beyiin 

dimana, pakek mana, digigit itu, 

dikit ini, nggak, mama itu, kan 

di matah, dilusakin anak itu, 

ndak mau. 

Makanya dimana zizi beliin 

dimana, pakek mana, digigit 

itu, sedikit ini, nggak, mama 

itu, kan di mekah, dirusakin 

anak itu. 

Tabel 4. Kategori usia 2 tahun 8 bulan 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

IKROM 

 

SAM 

5288 

Kebeli dendang, kapal, 

leptop, lemeli, mobil 

balap, loti, politi 

Kebeli gendang, 

kapal, laptop, lemeri, 

mobil balap, rosi, 

polisi. 

Saya mau beli 

gendang, kapal, 

laptop, lemari, 

mobil balap, 

rosi, polisi. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

IKROM 

 

SAM 

5289 

Thak maen mobin, lein 

iku aneh, aneh telein 

iku, mobin lein, 

melengk amak mobin 

lein, mobin teniak 

taokn iku endekn ye 

sak maen mobil, lein 

iku aneh, aneh selein 

iku, mobil lein, 

melengk amak mobil 

lein, mobil seiak taokn 

iku ndekn iye iku, 

Saya mau beli 

gendang, kapal, 

laptop, lemari, 

mobil balap, 

rosi, polisi. 



51 
 

iku, endekn ye, iak 

taokn, iak taokn 

tenengk amak, mbi 

taok, dek ndekn inik, 

mbi taokn tepengak 

iku mak. 

ndekn iye, iak taokn, 

iak taokn kenengk 

amak, mbi taokn,  

ndek ndek man inik, 

mbi taokn tepelengak 

iku amak. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung anak Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

IKROM 

 

SAM 

5290 

Iak kenengk amak, mbi 

taokn ini, iak beak iku 

eku jek, ndekn iye, mbi 

taokn tepunik iak 

amak. 

Iak kenengk amak, 

mbi taokn ini, iak 

beak iku eku jekn, 

ndekn iye, mbi taokn 

teperunik iak amak. 

Ini maksud saya 

ayah, yang 

merah itu yang 

saya mau, bukan 

itu, dimana 

tempat 

menyalakannya 

ayah. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

IKROM 

 

SAM 

5292 

Ndekn ye taokn, potek 

ini, ndekn ye taokn 

tenengk, eku dedetan 

eku, aok mak ilham, 

Ndekn ye taokn, potek 

ini, ndekn ye taokn 

kenengk, eku gejetan 

eku, aok marak ilham, 

Bukan itu 

tempatnya, 

bukan itu 

maksud, yang 
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alak pelem pelang, 

maen mobil, aebet, 

edak angan iwat aneh, 

onton ombin, aniybet, 

benik mbi taok antu 

tiku, ndek benik, 

aniybet tiku, aok ndek 

benik, aniybet dayan 

mbi aniybet. Niku  

pelek antu iku. Antu 

doang ken lulung taok 

antu tiku antu, pelm 

antu beningke, aneh 

belembi ntan antu tiku 

betiak amak malik, 

cuang wah, tute alan 

iku, mbi antu ah, ape 

alan te enuk be ime 

tanak. 

arak film perang, 

maen mobil, angry 

bird, edak langam 

liwat aneh, motor 

mobil, angrybird, 

benik mbi taokn hantu 

siku, ndek mbenik, 

angrybird dayan mbi 

angrybird. Niku 

pelekan hantu siku, 

hantu doang ken 

rurung siku. Film 

hantu beningk, aneh 

berembi ntan hantu 

siku besiak amak 

malik, suang uah, kute 

aran iku, mbi hantu 

ah, ape aran se berime 

tanak. 

kecilan,ya 

seperti ilham, 

ada filem 

perang,maen 

mobilan, angry 

bird, tidak ada 

jalan lewat, 

motor mobil, 

berani mana 

hantu itu, ndak 

berani, yang itu 

hantu pilihanku, 

hantu semua di 

jalan itu, ayok 

gimana caranya 

hantu itu 

berkelahi ayah, 

sudah berhenti, 

kuta namanya 

itu, mana hantu, 

apa namanya 

yang tangannya 

tanah itu.  
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Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

IKROM 

 

SAM 

5293 

Telein iku, alak ape 

lein, ten iak iku, ten 

iak, beliak tiku ndekn 

iye, alak apen ten 

beliak etoh, niku 

tenengk, pante tute, 

eku uah, amak deit 

inak, wah lalu 

nempos, mbi endah, 

ape iak, tikus, endek 

man,enuk duluk, mbi 

endah, telein iku aneh. 

Selein iku, arak ape 

sak lein, ken iak iku, 

beliak siku endekn 

iye, arak apen ken 

beliak etoh, niku 

kenengk, pante kute, 

eku uah, amake deit 

inake, uahk lalu 

nempos, mbi endah, 

ape iak, tikus, 

endekman enuk juluk, 

mbi endah, selein iku 

maeh. 

Yang lain, ada 

yang lain itu, 

bukan burung 

hantu itu, yang 

ada di burung 

hantu itu, itu 

maksud saya, 

pantai kuta, saya 

sudah, ayah 

sama ibu saya, 

sudah pergi 

renang, mana 

juga, apa ini 

tikus, tunggu 

dulu masih 

belum, mana 

lagi, yang lain 

itu. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 
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IKROM 

 

SAM 

5294 

Tak temalak tebelik 

etoh, mak ten tipi iku, 

mak ken kubul iku 

aneh, ndek muli taok, 

beningk, potong, 

engybet uah, lalu 

tekolah, jeli gulu, inak 

mobil,  

Sak semarak tepebelik 

etoh, marak ken tivi 

iku, mak ken kubur 

iku aneh, ndek muri 

taokn, beningk, 

pocong, angrybird, 

lalu sekolah, jeri guru, 

inak mobil. 

Kayak yang 

dibelikan dulu, 

kayak di tiviitu, 

kayak di 

kuburan itu 

ayok, bukan 

dibelakang, 

ndak berani 

pocong,angrybir

d, pergi sekolah 

jadi guru, ibu 

mobil. 

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

IKROM 

 

SAM 

5299 

Ball, mi gelas, papuk 

win, empat, eku 

tepebelik isik pepuk, 

yak taokn, ape, atas 

iku, adoh lepak, motol 

dapa, wah tetoting 

motol galang, 

bedentok due mobil 

galang, adoh padol, 

Ball, mie gelas, papuk 

uwin, empat, eku 

tepebelik isik pepuk, 

iak taokn, ape, atas 

iku, adoh repak motor 

dava, wah teshoting 

motor galang, 

begentok due mobil 

galang, adoh pajol, 

Bola, mie gelas, 

nenek uwin, 

empat, saya 

dibeliin sama 

nenek, di sini, 

apa, atas itu, 

aduh jatuh 

motor dava, 

sudah di shoting 
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motol ape dagak 

motol balap. 

motor ape jagak, 

motor balap. 

motornya 

galang, rangkap 

dua mobilnya 

galang, aduh 

pegal, motor apa 

mungkin, motor 

balap.  

 

Subjek 

penelitian 

Tuturan langsung 

anak 

Tuturan seharusnya Bahasa 

Indonesia 

IKROM 

 

SAM 

5303 

Lupi, kanggok, benik, 

ndek man mamang,tu 

tenggigi, uah pilan, 

uahk lalu peletil, loek 

kancengk kedu mobil, 

batulk, aok. Ntangk 

beu nyiul 

Lupi, kanggok, benik, 

ndek man mangan, tu 

senggigi, uah piran, 

uahk lalu pelesir, loek 

kancengk kedu mobil, 

barturk,aok. Ntangk 

mbeu nyiur 

Ular, suka, 

berani, belum 

makan, di 

senggigi, udah 

dulu, sudah 

pergi pelesir 

pakai mobil, 

temanku, ia. 

Lagi metik 

kelapa. 

Tabel 5. Kategori usia 3 tahun 

4.1.2 Analisis Data Perolehan Tataran Fonologis 

Pemerolehan bahasa anak usia 2-3 tahun di Desa Ungga Kecamatan Praya 

Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dalam tatanan fonologis akan jelas 

setelah dilakukan penganalisisan, untuk itu berikut akan dilakukan penganalisisan 
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sesuai dengan data yang diperoleh. Alat ucap manusia menghasilkan lambang-

lambang bunyi yang bermacam-macam. Setiap bunyi yang dihasilkannya 

memiliki ciri tersendiri yang dapat dijelaskan proses pengucapannya. Setiap 

lambang bunyi tersebut disimbolkan dengan bentuk huruf dalam bahasa tulis dan 

fonem untuk bahasa lisan. 

Lambang-lambang bunyi tersebut dapat dihasilkan oleh adanya arus ujaran 

yang masuk ke rongga mulut dan mempengaruhi pergerakan pita suara serta 

getaran di sekitarnya yang kemudian menimbulkan efek-efek bunyi. Jika arus 

yang keluar tidak mendapatkan hambatan atau rintangan, akan menimbulkan 

bunyian yang dikelompokkan menjadi kelompok vokal, yaitu /a/, /i/, /u/, /e/, /ε/, 

/o/. Bentuk ucapan e ada yang lemah /ə/ dan e lebar atau /ε/, bentuk gabungan 

disebut diftong. Diftong adalah gabungan dua vokal yang menimbulkan bunyi 

luncuran lain. Contoh diftong ialah: au, ai, oi yang dibaca (aw), (ay), (oy).   

Proses bunyi ujar yang dihasilkan karena arus ujaran yang keluar mendapat 

hambatan disebut konsonan. Proses itu terdiri atas hal-hal berikut: 

1.    Bilabial, bila bunyi ujar yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua bibir, 

seperti b, p, m. 

2.    Laringal, bila bunyi ujar yang terjadi karena pita suara terbuka agak lebar. 

Contoh: h. 

3.    Velar, apabila bunyi ujar yang dihasilkan oleh lidah bagian belakang 

(artikulator) dan langit-langit lembut (titik artikulasi), seperti k, g, ng, kh, q. 

4.    Labio dental, bila bunyi ujar yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas 

(titik artikulasi) dengan bibir bawah (artikulator); seperti f, v, w. 
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5.    Alpiko interdental/dental, bila bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah 

(artikulator) dengan daerah lengkung gigi (titik artikkulator), seperti t, d, n. 

6.    Spiral, bila bunyi ujar yang dihasilkan dari udara yang keluar dari paru-paru 

yang mendapat halangan getaran lidah. Contoh: s, z, sy. 

7.    Uvular, bila bunyi getar lain yang dihasilkan oleh anak tekak sebagai 

artikulator dengan lidah bagian belakang sebagai titik artikulasinya. Contoh: r-

tidak jelas 

8.    Apikal, bila bunyi getar yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke langit-

langit lembut atau lengkung kaki gigi dengan sistem getar menimbulkan bunyi 

ujar. Contoh: r-jelas. 

4.1.3  Data Perolehan Tatanan Fonologis Anak Usia 2-3 Tahun di Desa 

Ungga Kecamatan Praya Barat Daya-Lombok Tengah. 

 

4.1.3.1 Identifikasi  Data Pemerolehan Bunyi Bahasa dan Penentuan Fonem 

pada Muhlis Usia 2 Tahun 1 Bulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikemukakan 

bahwa  jumlah fonem yang dilapalkan oleh Muhlis memiliki enam belas bunyi 

bahasa, seperti yang terdapat dalam bagian berikut. 

No. Bunyi Data Makna 

sebenarnya 

Artinya 

1. /c/ cacit /c/ sakit sakit 

2. /d/ edot /d/ sedot sendok 

3. /h/ uah /h/ uah sudah 

4. /n/ anak /n/ tanaʔ tanah 

5. /m/ ampok /m/ ampoʔ lagi/nambah 

6. /p/ ampok /p/ ampoʔ lagi/nambah 

7. /t/ tan /t/ əntan sedang 
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8. /w/ wang /w/ suaŋ berhenti 

9. /y/ iyak /y/ iyaʔ ini 

10. /a/ ape /a/ ape apa 

11. /i/ eyin /i/ elin elin 

12. /u/ puk /u/ pəpuʔ nenek/kakek 

13. /ε/ aeh /e/  maeh minta 

14. /ə/ ape / ə / apə apa 

15. /o/ ampok /o/ ampoʔ lagi/nambah 

16. /ŋ/ 
wang /ᵑ/ 

suaŋ berhenti 

Bagan 1 Pemerolehan Bunyi Muhlis 

Penentuan bunyi fonem ( Muhlis-usia 2 tahun 1 bulan) 

Berdasarkan fakta pengucapan bunyi pada data di atas, pemerolehan 

bahasa pada tatanan fonologis untuk anak usia 2 tahun 1 bulan khususnya pada 

pemerolehan fonem vokal anak secara berangsur-angsur sudah mampu 

mengucapkan bunyi vokal, seperti [a], [i], [u], [e], [ε], dan [o]. Contohnya ketika 

Muhlis mengucapkan kata /edot / [sεdot] “garpu atau sendok” dan pada kata /ape/ 

[apə] “apa”; contoh tersebut menandakan bahwa Muhlis sudah dapat mebedakan 

bunyi fonem [ε] dan [ə]. /apok/ [ ampoɁ  ] “lagi/nambah”. Contoh selanjutnya 

bisa kita lihat di bagan yang sudah di paparkan oleh penulis. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa fonem-fonem yang 

telah dikuasai anak umur dua tahun, satu bulan yang ditinjau dari segi fonologi 

menunjukkan beberapa hal yang menarik. Perkembangan vokal Muhlis tampak 

mengikuti teori universal seperti yang dinyatakan oleh Jakobson, meskipun tidak 

sepenuhnya. Berarti anak usia dua tahun satu bulan baru mengenal vokal [a], [i], 
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dan [u] kemudian sesuai dengan perkembangannya menyusul vokal-vokal yang 

lain. 

Adapun bagian konsonan, urutan universal yang dianut anak pada 

umumya berlaku pula pada anak-anak yang berada di daerah yang diteliti penulis. 

Misalnya pada konsonan bilabial dan alveolar telah muncul secara teratur dengan 

konsonan ringan [p] dan [t] muncul lebih dahulu.  Salah satu contohnya adalah 

pada kata /puk/ yang sepadan dengan [pəpuɁ ] yang artinya “nenek atau kakek” 

dan kata /tan/yang sepadan dengan [əntan] yang artinya “sedang”. 

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada Muhlis berdasarkan fakta 

berupa bunyi, [c], [d], [h], [n], [m], [p], [t], [w], [y], dan [ŋ]. Bunyi konsonan 

bersuara [d], konsonan tidak bersuara [p] muncul dalam bentuk seperti 

Pada ujaran Muhlis yang berusai 2 tahun 1 bulan di atas terjadi pelesapan 

bunyi konsonan frikatif [h] pada awal kata, tetapi bunyi [h] selalu muncul diakhir 

kata ini disebabkan karena titik-titik artikulator seorang anak masih belum 

terbentuk dengan sempurna. Selain itu juga terdapat hal menarik yang terjadi pada 

konsonan [y]; selain dapat muncul sebagai satu kesatauan kata yang bermakna, 

konsonan [y] juga muncul sebagai pengganti dari konsoanal [l], contohnya pada 

kata / eyin / yang seharusnya adalah /elin/. 

Konsonan lain seperti bunyi frikatif [c] sudah mulai dapat dimunculkan 

oleh Muhlis, akan tetapi bunyi [c] muncul sebagai pengganti dari bunyi [s] dan[k] 

bunyi nasal [ŋ], bunyi frikatif [h] dijumpai pada kata-kata seperti yang sudah 

dipaparkan di atas. Bunyi frikatif [c] muncul karena artikulator aktif dapat 

menghambat sepenuhnya aliran udara  sehingga kemudian artikulator aktif 
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tersebut dapat membentuk celah sempit dengan artikulator pasif; akan tetapi 

proses munculnya bunyi frikatif [c] tidak semulus dengan munculnya bunyi 

frikatif lain yakni frikatif [j], ini terlihat pada saat penelitian berlangsung Muhlis 

belum dapat memunculkan bunyi [j]. 

Konsonan velar [k] dan [g] sama sekali belum terdengar, konsonan yang 

terjadi pada pangkal lidah dan langit-langit lunak ini masih belum dapat 

dimunculkan oleh Muhlis ini disebabkan karena artikulator belum dapat menutup 

sepenuhnya aliran udara sehingga udara masih bebas dikeluarkan, seperti kata 

/anga/ yang maksud sebenarnya adalah [naŋgaɁ] yang artinya “lihat”. Pada awal 

atau tengah kata, kedua bunyi ini diganti dengan bunyi hambat yang lain atau 

dihilangkan. Pada akhir kata seringkali dalam bahasa sasak itu hanya bunyi [Ɂ] 

yang sudah muncul. 

Belum munculnya bunyi frikatif [s] menandakan bahwa artikulator aktif 

belum dapat mendekati artikulator pasif sehingga celah sempit yang diharapkan 

sebagai penghalang keluarnya udara belum dapat terbentuk dengan sempurna, 

misalnya pada kata /edot/ yang sepadan dengan kata  [sεdot]; pada awal kata, 

bunyi frikatif ini belum dimunculkan  di awal kata. Bunyi frikatif global [h] juga 

muncul pada akhir kata /aeh/ yang sepadan dengan [maεh] yang artinya “minta”. 

Bunyi frikatif lain, [f], [v], [z], [s], dan [x] sama sekali belum pernah muncul. 

Konsonan nasal yang dikuasai adalah [n], baik dalam posisi awal, tengah 

ataupun akhir kata. Melalui perkembangannya bunyi nasal velar [ŋ] juga sudah 

muncul tetapi masih terbatas pada akhir suku kata. Bunyi nasal palatal [ñ] belum 

muncul dan diganti dengan bunyi [n]. 
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Berdasarkan data yang telah di peroleh, ada beberapa macam pemerolehan 

bahasa pada tatanan bunyi konsonan yang mudah dan sulit dikuasai oleh anak usia 

2 tahun 1 bulan. Pemerolehan bunyi konsonan yang mudah dikuasai oleh Muhlis 

yakni konsonan [w] yang dikategorikan sebagai bunyi labiodental yang dimana 

pemerolehan bunyi ini terjadi ketika gigi atas dan bibir bawah dipertemukan, 

proses pertemuan gigi atas dan bibir bawah sehingga memunculkan bunyi 

konsonan [w] cukup mudah karena udara yang dikeluarkan oleh anak lebih besar 

dan lebih bebas; tidak sama halnya dengan bunyi konsonan labiodental lainnya 

seperti bunyi fonem [f] dan [v]. Contohnya ketika Muhlis mengucapkan kalimat 

/wang wah/ yang sepadan dengan [suaŋ uah] “sudah atau cukup”; bunyi tersebut 

menunjukkan bahwa Muhlis sudah dengan mudah memunculkan bunyi [w] 

meskipun kemunculannya hanya sebagai pengganti dari bunyi konsonan [s] dan 

vokal [u] saja. Hal serupa juga terjadi pada bunyi konsonan afrikatif [c], 

munculnya bunyi ini juga sebagai penganti dari bunyi [s] dan [k]. Selain itu juga 

bunyi konsonan yang masih belum terlihat yakni bunyi velar [k] dan [g], ini 

dikarenakan bunyi ujar yang dihasilkan oleh lidah bagian belakang  dan langit-

langit lembut belum terbentuk dengan sempurna dan udara yang dikeluarkan 

masih bebas keluar. 

Pada ujaran Muhlis yang berusia 2 tahun 1 bulan juga terdapat bunyi 

konsonan yang mudah dikuasai yakni bunyi bilabial [m] dan[p] karena proses 

menyatukan kedua bibir yakni bibir atas dan bibir bawah sangat sering dilakukan 

oleh seorang anak artinya munculnya bunyi [m] dan [p] merupakan akibat 

merapatnya bibir bawah ke bibir atas. Selain itu juga terdapat bunyi konsonan 

yang sangat sulit diucapkan dan dibedakan oleh sebagian anak yakni bunyi 
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konsonan labiodental [f] dan [v] karna masih belum mampu dengan sempurna 

menyatukan atau merapatkan antara gigi bawah dan bibir atas. Bunyi konsonan 

[z] juga belum dapat dimunculkan oleh Muhlis ini mungkin dikarenakan 

artikulator aktif yang mendekati artikulator pasif masih belum dapat membentuk 

celah sempit sehingga udara yang dikeluarkan tidak terdapat penghalang. Hal 

serupa juga terjadi pada bunyi konsonan nasal [l] yang selama penelitian 

berlangsung bunyi ini belum dikeluarkan oleh Muhlis karena artikulator aktif 

tidak menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut sehingga tidak 

membiarkan udara keluar melalui samping lidah. 

4.1.3.2 Identifikasi  Data Pemerolehan Bunyi Bahasa dan Penentuan Fonem 

pada Elin Usia 2 Tahun 3 Bulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikemukakan 

bahwa  jumlah fonem yang dilapalkan oleh Elin dan Sidik memiliki dua puluh 

bunyi bahasa, seperti yang terdapat dalam bagian berikut. 

No. Bunyi Data Makna 

sebenarnya 

Artinya 

1. /b/ bal bal bola 

2. /c/ cawut sawut buang 

3. /d/ endek əndεɁ tidak 

4. /g/ anggak naŋgak lihat 

5. /h/ endah εndah juga 

6. /k/ iak iak ini 

7. /l/ bal bal bola 

8. /m/ umpa lupak lupa 
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9. /n/ inak inaʔ ibu 

10. /p/ papuk pəpuʔ nenek 

11. /t/ tatak kakak kakak 

12. /w/ awin elin elin 

13. /y/ bayeng bareng samaan 

14. /a/ antak aŋkaʔ makanya 

15. /i/ iak iak ini 

16. /u/ mbu bumbu mandi hujan 

17. /ə/ ndek əndəʔ tidak 

18. /ε/ eong mεoŋ kucing 

19. /o/ oak boaʔ panggil 

20. /ŋ/ emengk əmεŋk nasiku 

Bagan 2 Pemerolehan Bunyi Elin 

Pada umur 2,3 tahun Elin telah banyak memperoleh dan meproduksi 

berbagai fonem yang dapat membedakan arti kata-kata yang diucapkannya. Hanya 

saja dalam mengungkapkan kata-kata ini pada umur 2,3 tahun, kemampuan 

fonologi Elin baru pada bunyi-bunyi vokal seperti /a/, /i/, pada kata /tuaɁ/ yang 

artinya paman dan pada kalimat /iak endah/ yang artinya ini  juga. Kata-kata ini 

sering sekali diucapkan oleh Elin. Kata-kata ini diucapkan dalam situasi apa saja 

misalnya ketika menginginkan barang, tidur dan menangis yang kesemuanya ini 

secara spontan diucapkan.  Fonem /p/ muncul sekali-sekali dan tidak sesering 

munculnva fonem /m/. Demikian pula bunyi /u/ pada kata / lalu/ yang artinya 

pergi, dan /e/ pada kata /eong/ yang artinya meong. Di samping bunyi-bunyi 

tersebut di atas, pada perkembangannya Elin sering juga mengeluarkan bunyi 
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yang lain sebagai pemerolehan dan produksi tambahan dari bunyi-bunyi pada 

kata-kata sebelumnya. Produksi bunyi-bunyi ini tampak pada kata-kata seperti 

berikut ini: /u/: /upak/ [lupaɁ] artinya lupa,  /o/: /oak/ [boak] artinya panggil, i\l: 

/itak/ [gitak] artinya lihat.  

Dalam umur 2,3 tahun, bunyi vokal yang diperoleh dan dipakai secara 

konsisten bertambah banyak dengan memperhatikan pengucapan vokal-vokal 

seperti pada data di atas,  dan juga dapat dikatakan bahwa Elin pada umur 2,3 

tahun hampir dapat mengucapkan semua vokal tersebut disemua posisi 

pengucapan (awal, tengah, dan akhir). Pada data pemerolehan konsonan seperti 

yang dipaparkan di atas, Elin telah dapat mengucapkan konsonan seperti konsonan 

bilabial dan alveolar, konsonan bilabial [h] pada kata /aneh/ yang artinya ayo, 

/mah/ artinya ini yang dalam kontek memberikan sesuatu; konsonan bilabial [p] 

dan konsonan laminoalveolar [t] mendahului konsonan lainnya. konsonan bilabial 

[p] dapat dimunculkan karena bibir bawah merapat pada bibir atas sehingga 

terjadi penghalangan udara ketika mengucapkan suatu kata, seperti pada kata 

/epek/ [εpεɁ] yang artinya punya; pada konsonan [t] juga terjadi karena 

menempelnya daun lidah ke gusi dan langit-langit keras, seperti pada kata /tuak/ 

yang artinya paman, /cawut/ [sawut] yang artinya buang, pada kata /atu/ [aku] 

yang artinya aku, selain itu juga berdasarkan fakta hasil penelitian bunyi konsonan 

/t/ juga dapat muncul menggantikan konsonan /k/ seperti /tatak/ [kakak]. 

Konsonan velar /k/ dan /g/ jarang terdengar, konsonan velar /k/ dan /g/ belum dapat 

muncul di awal kata akan tetapi konsonan /k/ pada akhir sudah mulai terdengar, misalnya 

pada kata /iak/ [ini], dan pada kata /tatak/ [kakak]. Pada awal kata, konsonan /k/ tidak 

terdengar, tetapi pada tengah bunyi /k/ ini juga terdengar seperti pada kata /k/ /okek/ 
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[pəlokεɁ] yang artinya adalah bukakan. Bunyi konsonan /g/ berdasarkan hasil 

penelitian hanya muncul di tengah-tengah kata seperti /anggak/; bunyi konsonan 

velar [k] dan [g] muncul karena artikulator perlahan-lahan sudah dapat menutupi 

aliran udara sehingga udara terhalang di tempat penutupan itu dan konsonan ini 

terjadi pada pangkal lidah dan langit-langit lunak. Selain itu juga pada usia 2,3 

tahun elin dapat mengucapkan bunyi konsonan velar yang lain seperti (k, g, ng,), 

hanya saja yang masih belum terdengar ialah bunyi /kh/, sedangkan bunyi velar 

/q/ sering terdengar ketika diakhir kata dan itupun sebagai pengganti bunyi /k/ 

secara jelas, contohnya seperti kata /inak/ yang pengucapannya seolah-olah ada 

bunyi /q/ di akhir kata tersebut. bunyi /ng/ sudah mulai terdengar dibagian tengah 

dan akhir dan bunyi pelapalannya sangat jelas, seperti pada kata /anggak/ [aŋgaɁ] 

yang artinya lihat. 

Konsonan Labiodental /f/ dan /v/, konsonan yang terjadi pada gigi bawah 

dan bibir atas artinya gigi bawah merapat pada bibir atas ini belum dapat 

dibedakan oleh Elin dan belum bisa diucapkan, hanya dapat diucapkan menjadi 

bunyi konsonan bilabial /p/ saja, artinya fonem ini luluh menjadi bunyi fonem /p/. 

Proses ini disebabkan karena artikulator aktif  belum sepenuhnya dapat mendekati 

artikulator pasif selanjutnya celah-celah kecil tidak dapat terbentuk sehingga 

udara yang lewat tidak mendapat halangan. Selain itu juga salah satu faktor yang 

menyebabkan luluhnya fonem /f/ dan /v/ menjadi fonem /p/ adalah kebiasaan 

masyarakat sasak yang masih awam pada khususnya masyarakat Desa Ungga 

selalu mengucapkan fonem /p/ dalam setiap kata, seperti kata /fakultas/ dan 

/vokal/ diucapkannya menjadi /pakultas/ dan /pokal/. Sedangkan konsonan labio 

dental /w/ sudah mulai terdengar hanya saja sebagai pengganti dari fonem /l/, 
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contohnya adalah pada kata /Ewin/ yang makna aslinya adalah /Elin/ (Elin ini 

adalah misan dari Muhlis). 

Konsonan Apikoalveolar /t/, /d/, dan /n/. Bunyi konsonan /d/ berdasarkan 

fakta hasil penelitian fonem ini sudah jelas terdengar dan keberadaanya selalu ada 

di tengah seperti pada kata /endek/ [əndəɁ] yang artinya tidak, selain itu juga 

konsonan /d/ ketika dihimpit oleh fonem vokal maupun fonem konsonan fonem 

ini tidak berubah bunyinya, seperti pada kalimat /iak endah/ yang artinya /ini 

juga/. Selain itu bunyi konsonan alpiko interdental / dental [n] muncul di awal, di 

tengah dan di akhir kata seperti /ndek/ yang artinya tidak, /numbak aneh/ yang 

artinya ayo gendong, dan /elin/, fonem /n/ juga hadir sebagai pengganti dari bunyi 

/ng/ seperti pada kata /antak/ [aŋkaɁ], dan /numbak/ [ŋumbaɁ]. 

Konsonan laminopalatal seperti /s/ belum terdengar hanya saja 

pengucapan dari fonem ini luluh menjadi fonem /c/ seperti pada kata /cawut/ 

[sawut] yang artinya buang. Selain itu juga terdapat konsonan spiral lainnya yakni 

/z/, dan /sy/ yang selama penelitian bunyi fonem tersebut belum pernah terdengar 

sama sekali. 

Di samping konsonan-konsonan tersebut di atas, nampaknya pada umur 

2,3 tahun atau lebih Elin belum bisa mengungkapkan konsonan /r/. Bunyi 

konsonan [r] ini terjadi karena adanya getaran yang terbentuk dari artikulator aktif 

melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga getaran bunyi itu 

terjadi berulang-ulang, hal semacam inilah yang masih belum mampu dilakukan 

oleh sebagian besar subjek penelitian yang masih berumur 2-3 tahun. Ini narnpak 

dengan adanya pergantian konsonan tersebut dengan konsonan-konsonan lain 
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seperti pada kata /bareng/ diganti dengan /bayeng/, terlihat jelas disana bahwa 

telah terjadi pergantian fonem /r/ menjadi /y/; dan sebagainya. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung, 

terdapat beberapa macam pemerolehan bahasa pada tatanan bunyi konsonan yang 

mudah dan sulit di kuasai oleh anak usia 2 tahun 3 bulan. Akan tetapi pada bagian 

ini penulis hanya akan menjelaskan macam-macam bunyi konsonan yang 

dikeluarkan oleh Elin, yang dimana konsonan yang akan dijelaskan ini belum 

dipaparkan pada penjelasan Muhlis di atas.   Pemerolehan bunyi konsonan yang 

mudah dikuasai oleh Elin yakni konsonan [t] dan [d] yang dikategorikan sebagai 

bunyi laminoalveolar yang dimana pemerolehan bunyi ini terjadi ketika daun 

lidah sudah mampu menempel dengan sepurna pada gusi, contohnya pada /tuak 

atik/ yang sepadan dengan [tuaɁ atip] “paman atip”; /tetu/ yang sepadan dengan 

[tətu] “beneran”; /endek/ yang sepadan dengan [əndεɁ] “tidak”. Proses sengau 

atau nasal untuk menghasilkan bunyi [m], [n], dan [ŋ] juga sudah ditunjukkan 

oleh Elin, munculnya bunyi ini disebabkan karena artikulator menghambat 

sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi mengeluarkannya melalui rongga 

hidung dengan bebas. 

Bunyi konsonan paduan atau frikatif [j] belum dapat dimunculkan oleh 

Elin karena aliran udara yang dikeluarkan tidak dihambat sepenuhnya oleh 

artikulator aktif sehingga proses pembentukan celah sempit dengan artikulator 

pasif tidak terbentuk sempurna dan sementara itu Elin hanya dapat memunculkan 

bunyi konsonan [c] yang juga merupakan bagian dari konsonan frikatif atau 

paduan. Selain itu juga terdapat salah satu konsonan yang mungkin sampai 

seorang anak yang sudah berusia 3 tahun juga belum dapat memunculkan bunyi 
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getaran atau trill yakni bunyi [r], hal ini disebabkan karena artikulator aktif belum 

dapat melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga getaran bunyi 

yang semula akan dihasilkan tidak pernah terjadi. 

Selain itu juga pada ujaran Elin yang berusia 2 tahun 3 bulan juga terdapat 

bunyi konsonan yang sangat sulit diucapkan dan dibedakan oleh sebagian anak 

yakni bunyi konsonan [f] dan [v] karna masih belum mampu dengan sempurna 

menyatukan atau merapatkan antara gigi bawah dan bibir atas. Bunyi konsonan 

[z] juga belum dapat dimunculkan oleh Elin ini mungkin dikarenakan pada saat 

Elin masih berusia 2 tahun 3 bulan artikulator aktif yang mendekati artikulator 

pasif masih belum dapat membentuk celah sempit sehingga udara yang 

dikeluarkan tidak terdapat penghalang.  

4.1.3.3 Identifikasi  Data Pemerolehan Bunyi Bahasa dan Penentuan Fonem 

pada Reza Usia 2 Tahun 5 Bulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikemukakan 

bahwa  jumlah fonem yang dilapalkan oleh Reza memiliki dua puluh dua bunyi 

bahasa, seperti yang terdapat dalam bagian berikut. 

No. Bunyi Data Makna 

sebenarnya 

Artinya 

1. /b/ embang əmbaŋ rembang 
(suatu motif kain) 

2. /c/ cang saŋ mungkin 

3. /d/ endek əndεʔ tidak 

4. /g/ nggek ŋgεʔ buah asam 

5. /h/ uah uah sudah 

6 /j/ ja baήjar kelompok 

7. /k/ iak ini ini 
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8. /l/ duluk juluk nanti dulu 

9. /m/ embang əmbaŋ rembang 
(suatu motif kain) 

10. /n/ ndek endeʔ tidak 

11. /p/ atip atip nama peneliti 

12. /s/ isik isiʔ mungkin 

13. /t/ tik embang batik rəmbaŋ batik rembang 

14. /w/ ewis biwis bibr 

15. /y/ eyong εroŋ hidung 

16. /a/ andak andaʔ lihat 

17. /i/ atik batik batik 

18. /u/ aun leun nanti 

19. /ə/ ide sidə anda 

20. /ε/ alen balεn rumah 

21. /o/ entok kəntok telinga 

22. /ŋ/ yeng məlεŋ bangun 

Bagan 3 Pemerolehan Bunyi Reza 

Berdasarkan bunyi-bunyi yang diucapkan di atas, anak usia 2,5 tahun telah 

memperoleh bahasa pada tatanan fonologis yang dari segi artikulatoris 

menunjukkan bahwa bunyi bahasa tersebut mengandung nilai fonemik yang dapat 

dimengerti oleh pendengar. Bunyi vokal [a], [i], [u], [ə], [ε], [o], yang muncul 

ketika anak usia 2,5 tahun berbicara sesuai dengan keuniversalan dalam 

pemerolehan bahasa. Seperti pada kata / andak / maksudnya [ naŋgaɁ ] yang 

artinya “ lihat ”,  / obak / maksudnya [ cobaɁ ] yang artinya “ coba ”,   / embang / 

maksudnya [ rəmbaŋ ] yang artinya adalah salah satu motif kain yang dijadikan 
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lirik lagu oleh masyarakat sasak, / ewis / maksudnya [ biwis ] yang artinya “ mulut 

“, /  uyu / maksudnya [ ulu ] yang artinya “kepala”, / Alen / maksudnya [ balεn ] 

yang artinya “rumah”. 

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 2,5 tahun berdasarkan 

fakta berupa bunyi [ b ], [ c ], [ d ], [ g ], [  h ], [ j ], [ k ], [ l ], [ m ], [ n ], [ p ], [ s 

], [ t ] [ w ], [ y ], [ ŋ ].  

Bunyi konsonan bilabial [b], berdasarkan fakta fonem ini muncul ditengah 

kata  seperti pada kata /mbot/ maksudnya [rεmbot] yang artinya “mencabut”, 

selain itu juga di awal kata kehadiran bunyi [b] ini hanya sebagai pengganti 

konsonan bilabial [p], munculnya bunyi konsonan [b] disebabkan karena bibir 

bawah merapat pada bibir atas sehingga artikulator menutup sepenuhnya aliran 

udara, seperti pada kata /bandi/ yang maksud pengucapan sebenarnya adalah 

[panji], yang dimana “panji” ini adalah misan dari subjek penelitian dalam hal ini 

adalah Reza. Pada bunyi ujaran anak tersebut terjadi penghilangan bunyi apikal [r] 

dan vokal [ε]. 

Bunyi konsonan afrikatif [c] juga sudah mulai terdengar atau muncul ini 

dibuktikan dengan munculnya kata / Cang / maksudnya [saŋ] yang artinya adalah 

“mungkin”, bunyi afrikatif [c] ini muncul sebagai pengganti dari bunyi spiral [s] 

yang mengalami penghambatan sehingga bunyi spiral [s] yang berada di awal kata 

akan selalu terdengar seperti bunyi afrikatif [c]. Hal ini berlaku selama batas 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Bunyi konsonan apikoalveolar [d], berdasarkan fakta hasil penelitian, 

bunyi ini sudah mulai muncul di awal, di tengah dari suatu kata yang diucapkan 

oleh Reza, hanya saja bunyi [d] pada usia Reza saat penelitian ini belum dapat 
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memunculkan bunyi [d] di akhir kata, contohnya pada kata / laun duluk / 

maksudnya [laun juluɁ] yang artinya “nanti dulu”, kata / andak / maksudnya 

[naŋgaɁ] yang artinya “lihat”. Dari dua contoh tersebut dapat juga kita ketahui 

telah terjadi pelesapan bunyi [j] menjadi [d] pada kata /juluk/ diucapkannya 

menjadi /duluk/ maksud dari ucapan tersebut adalah “nanti”; penghilangan bunyi 

alpico dental [n], bunyi [ŋ] dan velar [g] juga terjadi contohnya pada kata pada 

kata / andak / yang penulisan sebenarnya adalah [naŋgaɁ] yang artinya “lihat”. 

Akan tetapi tidak hal tersebut tidak selalu terjadi disemua kata atau leksem. 

Pada dasarnya bunyi velar [g] sudah mulai muncul akan tetapi sangatlah 

jarang ini dibuktikan dengan data yang diperoleh selama penelitian, Reza hanya 

sekali dapat memunculkan bunyi velar [g] tersebut, konsonan yang terjadi pada 

pangkal lidah dan langi-langit lunak ini menyebabkan artikulator menutup 

sepenuhnya aliran udara, seperti pada kata / nggek / maksudnya [bagεɁ] yang 

artinya buah dari pohon asam. Hal menarik yang dapat ditemukan dalam kata 

tersebut ialah terjadinya penghilangan bunyi bilabial [b] dan vokal [a] yang 

digantikan dengan bunyi [ŋ]. Munculnya bunyi velar [g] sama halnya dengan 

bunyi [g] yang diucapkan oleh elin yang masih berusia 2,3 tahun yakni sama-

sama memunculkan bunyi velar [g] di tengah kata. 

Pada usia 2,5 tahun Reza juga telah mampu memunculkan bunyi konsonan 

frikatif bersuara [h] yang dimana pengucapan fonem ini selama penelitian 

berlangsung hanya terdengar di akhir-akhir kata. Munculnya konsonan frikatif 

bersuara ini bisa dikatakan sebagai bunyi konsonan yang paling sering diucapkan 

oleh anak, meskipun terkadang maksud dari ucapan anak tersebut kurang begitu 

jelas, seperti pada kata / maeh / maksudnya [maεh] yang artinya “minta” , / uah / 
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maksudnya [uah] yang artinya “sudah”, / neh / maksudnya [anεh] yang artinya 

“ayo”. 

Bunyi konsonan velar /k/ sudah muncul pada usia Reza yang 2,5 tahun, 

bunyi ini juga sudah mampu menempati semua posisi pelapalan fonem 

maksudnya adalah bunyi konsonan velar /k/ dapat berada di awal, tengah, dan 

akhir. Hal ini dibuktikan dengan kata-kata yang dihasilkan oleh Reza selama 

penelitian berlangsung, seperti kata / kenting / maksudnya [kəndiŋ] yang artinya 

“dahi”, kalimat / ntak atik embang / maksudnya [lakaɁ batik rəmbaŋ] yang artinya 

“lagu batik rembang”, dan pada kata / eku / maksudnya [əku] yang artinya “saya”. 

Bunyi konsonan lateral /l/ juga sudah mulai muncul  seperti pada kata / 

alen / maksudnya [balεn] artinya “rumahnya, dan pada kalimat / aun duluk / 

maksudnya [laun juluɁ] artinya “nanti dulu. Dari kedua contoh tersebut dapat kita 

katakan bawha dari segi penempatannya, bunyi fonem /l/ masih belum dapat 

menempati posisi awal dan akhir dari suatu kata. 

Berdasarkan fakta hasil penelitian bunyi konsonan bilabial /m/ ini juga 

sudah muncul di semua posisi pelapalan yakni awal, tengah, akhir seperti pada 

kata / embang / maksudnya [rəmbaŋ], rembang ini adalah suatu motif yang 

dijadikan lirik lagu oleh masyarakat sasak; / omak / maksudnya [komak] , komak 

yakni salah satu jenis tanaman biji-bijian yang dapat dikonsumsi oleh manusia, / 

maeh / maksudnya [maεh] yang artinya “minta”, dan juga pada kalimat / tu ayen 

yom / maksudnya [tu balεn yom] artinya “di rumahnya ikrom”. 

Bunyi konsonan nasal /ŋ/ ini juga sudah mulai muncul dan sebagian besar 

masih diucapkan di akhir kata, seperti pada kata /yeng/ maksudnya [məlεŋ] artinya 

“bangun”, dari contoh di atas bunyi konsonan bilabial /m/, dan vokal /ə/,  ketika 
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mengucapkan kata tersebut dihilangkan selain itu juga bunyi konsonan semivokal 

/y/ muncul sebagai pengganti konsonan lateral /l/. Ketika bunyi konsonan velar /ŋ/ 

berada di depan konsonan velar /g/, bunyi konsonan tersebut dapat menggantikan 

bunyi konsonan bilabial /b/, dan bunyi vokal /a/. Contohnya pada kata / nggek / 

yang maksudnya [bagεɁ], bagek yaitu buah dari pohon asam. 

Konsonan /r/ yang masih sama sekali belum dapat diucapkan anak usia 

rendah ini memang sangat lazim terjadi. Bahkan pada anak yang usianya melebihi 

3 tahun. Pada usianya yang masih 2,5 tahun konsonan getar alveolar 

dihilangkannya, seperti pada kata / embang / yang pengucapan sebenarnya harus 

ada bunyi konsonan /r/ sehingga akan menjadi [ rəmbaŋ], selain itu juga sebagian 

besar anak-anak yang masih berusia 3 tahun ke bawah masih mengantikan 

konsonan nasal alveolar /r/ menjadi /l/. Hingga pada usia tiga tahun anak sudah 

mulai menunjukkan perubahan pengucapan bunyi konsonan /r/ dengan 

mengucapkan kata-kata yang mendekati bunyi konsonan /r/. 

Data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung menunjukkan 

beberapa macam bunyi konsonan yang mudah dan sulit di kuasai oleh anak usia 2 

tahun 5 bulan. Sama halnya dengan yang sudah dijelaskan di atas bahwa bunyi-

bunyi konsonan yang akan coba dimunculkan yakni bunyi konsonan yang belum 

dijelaskan pada paparan Muhlis dan Elin.   Pemerolehan bunyi konsonan yang 

mudah dikuasai oleh Reza yakni konsonan bilabial [b], [p], dan [m] yang dimana 

pembentukan konsonan ini terjadi ketika kedua belah bibir  yakni bibir bawah 

merapat ke bibir atas, contohnya pada /bedimbung/ yang sepadan dengan 

[bəgibuŋ] “makan barengan”; /wak atip/ yang sepadan dengan [tuaɁ atip] “paman 

atip”; /atik embang/ yang sepadan dengan [batik rəmbaŋ] “motif batik rembang”. 
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Proses sengau atau nasal untuk menghasilkan bunyi [m], [n], dan [ŋ] juga sudah 

ditunjukkan oleh reza, munculnya bunyi ini disebabkan karena artikulator 

menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi mengeluarkannya 

melalui rongga hidung dengan bebas. 

Selain itu juga terdapat salah satu konsonan yang mungkin sampai seorang 

anak yang sudah berusia 3 tahun juga belum dapat memunculkan bunyi getaran 

atau trill yakni bunyi [r], hal ini disebabkan karena artikulator aktif belum dapat 

melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga getaran bunyi yang 

semula akan dihasilkan tidak pernah terjadi. 

Selain itu juga pada ujaran Reza yang berusia 2 tahun 5 bulan juga 

terdapat bunyi konsonan yang sangat sulit diucapkan dan dibedakan oleh sebagian 

anak yakni bunyi konsonan [f] dan [v] karna masih belum mampu dengan 

sempurna menyatukan atau merapatkan antara gigi bawah dan bibir atas. Bunyi 

konsonan [z] juga belum dapat dimunculkan oleh Reza ini mungkin dikarenakan 

pada saat Reza masih berusia 2 tahun 5 bulan artikulator aktif yang mendekati 

artikulator pasif masih belum dapat membentuk celah sempit sehingga udara yang 

dikeluarkan tidak terdapat penghalang. 

4.1.3.4 Identifikasi  Data Pemerolehan Bunyi Bahasa dan Penentuan Fonem 

pada Zizi Usia 2 Tahun 8 Bulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikemukakan 

bahwa  jumlah fonem yang dilapalkan oleh Zizi memiliki dua puluh bunyi bahasa, 

seperti yang terdapat dalam bagian berikut. 

No. Bunyi Data Penulisan 

sebenanya 

Artinya 
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1. /b/ cobak cobaʔ coba 

2. /c/ cayanya cayanya caranya 

3. /d/ udah, dato sudah, dato sudah, dato 

4. /g/ gimana gimana bagaimana 

5. /h/ puyuh puluh puluh 

6. /j/ aja, jiji aja, zizi saja, zizi 

7. /k/ macak, anak masak, anak masak, anak 

8. /l/ cecil kəcil kecil 

9. /m/ maum maum minum 

10. /n/ mana mana mana 

11. /p/ pegang pəgaŋ pegang 

12. /s/ ndak usah ndak usah tidak usah 

13. /t/ minta  minta minta 

14. /w/ dibawa dibawa dibawa 

15. /y/ ceyuh ceyuh terus 

16. /a/ acih acih kasih 

17. /ə/ andeng andəŋ sandal 

18. /ε/ sampek sampεk sampai 

19. /i/ lima, ikut lima, ikut lima, ikut 

20. /o/ poto poto foto 

 21. /u/ minuman minuman minuman 

 22. /ŋ/ cepanjang cəpanjaŋ sepanjang 

 23. /ή/ nyjak ήjaʔ ndak/tidak 

Bagan 4 Pemerolehan Bunyi Zizi 
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Mencermati bunyi-bunyi yang muncul pada anak usia 2 tahun 8 bulan di 

atas, pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis sesuai fakta sudah mencangkup 

seluruh vokal yaitu, [a], [i], [u], [o], [ə], [ε]. Bunyi fonem vokal secara berangsur 

–angsur sudah dapat menempati posisi pelapalan, hanya saja ada bunyi vokal 

tersebut yang sesekali mengalami penghambatan saat diucapkan, seperti pada kata 

/ matah / yang maksud sebenarnya adalah [ məkah ], bunyi vokal [ə] mengalami 

penghambatan ketika dihimpit oleh konsonan bilabial [b], dan konsonan [t] 

sehingga diganti dengan vokal [a]. 

Pada umur 2 tahun sampai dengan 2,8 tahun Zizi telah banyak 

memperoleh dan meproduksi berbagai fonem yang dapat membedakan arti kata-

kata yang diucapkannya. Kata-kata ini diucapkan dalam situasi apa saja misalnya 

ketika Hendak makan, tidur dan menangis yang kesemuanya ini secara spontan 

diucapkan.   

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 2,5 tahun berdasarkan 

fakta berupa bunyi [ b ], [ c ], [ d ], [ g ], [  h ], [ j ], [ k ], [ l ], [ m ], [ n ], [ p ], [ s 

], [ t ] [ w ], [ y ], [ ŋ ], dan [ή]. 

Pemerolehan bunyi konsonan bilabial [b], yang muncul pada usia anak 2,8 

tahun dalam hal ini adalah Zizi tidak sama dengan pemerolehan fonem pada Reza, 

yang dimana ketika Reza memunculkan bunyi konsonan bilabial [b] pada awal 

kata disebutkan sebagai pengganti konsonan bilabial [p], akan tetapi pemerolehan 

bunyi bilabial [b] pada Zizi hal seperti itu tidak terjadi, contohnya seperti pada 

kata / banyak / penulisannya [baήaɁ] yang artinya “banyak”, / bapak / maksudnya 

[bapaɁ] yang artinya “bapak”, meskipun bunyi [b] selama penelitian berlangsung, 
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belum memunculkan bunyi tersebut diakhir kata namun secara berangsur bunyi 

konsonan [b] ini sudah jelas terdengar. 

Bunyi konsonan afrikatif [c] juga sudah mulai terdengar atau muncul ini 

dibuktikan dengan munculnya kalimat / nanci cama / maksudnya [nanti sama] 

yang artinya adalah “nanti sama”, bunyi afrikatif [c] ini muncul sebagai pengganti 

dari bunyi konsonan [t] pada kata /nanci/, dan spiral [s] pada kata /cama/ yang 

mengalami penghambatan sehingga bunyi spiral [s] yang berada di awal kata akan 

selalu terdengar seperti bunyi afrikatif [c]. Selain contoh di atas ketika bunyi 

afrikatif [c] berada di awal suatu kata, bunyi tersebut juga dapat menggantikan 

konsonan [t], yakni pada kata / cik-cik-cik / yang maksudnya [tik-tik-tik], contoh 

ini menunjukkan bahwa ketika bunyi [c] ditengah maupun diawal maka akan 

dapat terdengar seperti bunyi [t]. Hal ini berlaku selama batas penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Selain kehadirannya sebagai pengganti dari suatu bunyi 

konsonan, munculnya bunyi konsonan [c] juga dapat memberikan makna sendiri, 

yakni pada kata / coba / yang artinya “coba”. 

Bunyi konsonan apikoalveolar [d], berdasarkan fakta hasil penelitian, 

bunyi ini sudah mulai muncul di awal, di tengah dari suatu kata yang diucapkan 

oleh Zizi, sama halnya dengan bunyi [d] pada usia Reza saat penelitian, bunyi  [d] 

ini belum dapat memunculkan bunyi di akhir kata, hal ini juga disebabkan karena 

jarangnya ujaran bahasa indonesia yang diakhiri dengan bunyi fonem [d]. Bunyi 

apikoalveolar [d] terdapat pada kata / duanya / maksudnya [duaή] yang artinya 

“dua-duanya”, kata / adek / maksudnya [adεɁ] yang artinya “adik”. 

Pada dasarnya bunyi velar [g] sudah mulai sering muncul tidak sama 

dengan Reza bunyi velar [g] ini sudah dapat muncul di tengah, ini dibuktikan 
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dengan data yang diperoleh selama penelitian, Zizi dapat memunculkan bunyi 

velar [g] tersebut, seperti pada kata / pegang / maksudnya [pεgaŋ] yang artinya 

“pegang”, / diginiin / maksudnya [diginiin] yang artinya diginikan, / agi / 

maksudnya [lagi] artinya “lagi” hal menarik yang dapat ditemukan dalam contoh 

kata / agi / ialah terjadinya penghilangan bunyi konsonan lateral [l]. Munculnya 

bunyi velar [g] tidak sama halnya dengan bunyi [g] yang diucapkan oleh elin yang 

masih berusia 2,3 tahun dan Reza berusia 2,5 tahun yakni sama-sama 

memunculkan bunyi velar [g] di tengah kata, Zizi pada umurnya yang 2,8 tahun 

sudah mampu menempatkan bunyi velar [g] ini di awal kata, contohnya pada 

kalimat / coba gini / yang artinya “coba gini”. 

Pada usia 2,8 tahun Zizi juga telah mampu memunculkan bunyi konsonan 

frikatif bersuara [h] yang dimana sebagian besar pengucapan fonem ini selama 

penelitian berlangsung hanya terdengar di akhir-akhir kata. Selain itu juga 

munculnya konsonan [h] ini sebagai pengganti dari konsoanan [s] contohnya pada  

kata / uhman / maksudnya [Usman] usman ini adalah nama bapak dari Zizi. 

Munculnya konsonan frikatif bersuara ini bisa dikatakan sebagai bunyi konsonan 

yang paling sering diucapkan oleh anak, meskipun terkadang maksud dari ucapan 

anak tersebut kurang begitu jelas, seperti pada kata / ndak usah / maksudnya 

[ndak usah] yang artinya “tidak usah”, / umah / maksudnya [rumah] yang artinya 

“rumah”, / Ceyuh / maksudnya [tərus] yang artinya “terus”. 

Bunyi konsonan velar /k/ sudah muncul pada usia Zizi yang 2,8 tahun, 

bunyi ini juga sudah mampu menempati semua posisi pelapalan fonem 

maksudnya adalah bunyi konsonan velar /k/ dapat berada di awal, tengah, dan 

akhir. Hal ini dibuktikan dengan kata-kata yang dihasilkan oleh Zizi selama 
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penelitian berlangsung, seperti kata / akit / maksudnya [sakit] yang artinya 

“sakit”, kata / banyak / maksudnya [baήaɁ] yang artinya “banyak”, dan pada kata / 

bukan / maksudnya [bukan] yang artinya “bukan”. 

Bunyi konsonan lateral /l/ juga sudah mulai muncul  seperti pada kata / 

beli / maksudnya [bəli] artinya “beli/belanja, dan pada kalimat / lima latuh / 

maksudnya [lima ratus] artinya “lima ratus”, pada kata / cecil / maksudnya [kecil] 

yang artinya “kecil”. Dari ketiga contoh tersebut dapat kita katakan bawha bunyi 

fonem /l/ yang dihasilkan oleh Zizi mengalami perkembangan dibandingkan 

dengan bunyi fonem [l] yang dihasilkan oleh Reza yang dimana Reza ketika 

mengucapkan bunyi [l] masih belum dapat menempati posisi awal dan akhir dari 

suatu kata. Sedangkan Zizi pada usianya yang 2,8 tahun sudah dapat 

menempatkan bunyi [l] di semua posisi pelapalan. Bunyi konsonan lateral [l] juga  

dapat luluh yakni ketika bunyi [l] diapit oleh vokal [i] dan vokal [a] seperti pada 

kata / biyang / maksudnya [bilaŋ] yang artinya “bilang”. 

Berdasarkan fakta hasil penelitian bunyi konsonan bilabial /m/ ini juga 

sudah muncul disemua posisi pelapalan yakni awal, tengah, akhir seperti pada 

kata / cumpah / maksudnya [supah], / macak / maksudnya [masaɁ] artinya 

“masak”, / Pinyem / maksudnya [piήəm] yang artinya “pinjam”, dan juga pada 

kalimat / matayam / maksudnya [mataram] “Ibu Kota NTB”. 

Bunyi nasal /ŋ/ dan /ή/ ini juga sudah mulai muncul dan sebagian besar 

masih diucapkan di akhir kata, seperti pada kata / dingin / maksudnya [diŋin] 

artinya „dingin‟, / aku pegang / maksudnya [aku pεgaŋ], / nggak / maksudnya 

[ŋgaɁ] artinya “nggak/tidak”, / kelumahnya / maksudnya [kerumahή] yang artinya 

“kerumahnya”, / kepayanya / [kepalaή] artinya “kepalanya”, / nyjak / [ήjaɁ] yang 
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artinya “ndak”. Dari contoh di atas bunyi konsonan /r/ ketika mengucapkan kata / 

kelumahnya / tersebut diganti oleh konsonan /l/.  selain itu juga bunyi konsonan 

semivokal /y/ muncul sebagai pengganti konsonan lateral /l/. Bunyi nasal [ή] 

apabila keberadaannya di depan kata maka akan terjadi peluluhan [n] menjadi [ή]. 

Pada data hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, pemerolehan 

konsonan oleh Zizi telah dapat mengucapkan konsonan seperti konsonan bilabial 

dan alveolar: konsonan /p/ dan /t/ mendahului konsonan lainnya, seperti pada kata 

/inggap/ maksudnya [hiŋgap], dan kata / tadi / maksudnya [tadi]. Contoh kata / 

bawa / merupakan bunyi fonem [w] yang menandakan bahwa pada usia anak 2,8 

tahun sudah muncul. Munculnya bunyi konsonan [y] merupakan suatu tanda 

bahwa seorang anak telah banyak menghasilkan bunyi dari suatu fonem itu karena 

bunyi fonem [y] jarang sekali memiliki makna tersendiri, maksudnya adalah 

selama penelitian berlangsung seringkali seorang anak memunculkan bunyi [y] ini 

sebagai pengganti dari bunyi-bunyi fonem yang lain, contohnya seperti pada kata / 

cayanya /, maknanya [caraή] artinya caranya, / matayam /  maknanya [mataram] 

yang dimana pada kedua contoh tersebut menandakan bahwa munculnya bunyi 

[y] sebagai pengganti dari bunyi [r], pada kata / beyi / maknanya [beli], dan kata / 

yeptop / maknanya [laptop], menandakan bahwa munculnya bunyi [y] sebagai 

pengganti dari bunyi [l], akan tetapi selama penelitian berlangsung hal semacam 

itu tidak selalu terjadi. Bunyi [y] juga dapat muncul dan memiliki makna 

tersendiri, contohnya pada kata / ayok / maknanya [ayoɁ] yang artinya “ayo”. 

Konsonan /r/ yang masih sama sekali belum dapat diucapkan anak usia 

rendah ini memang sangat lazim terjadi. Bahkan pada anak yang usianya melebihi 

3 tahun. Pada usianya yang masih 2,8 tahun konsonan getar alveolar 
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dihilangkannya, seperti pada kata / ucak / yang pengucapan sebenarnya harus ada 

bunyi konsonan /r/ sehingga akan menjadi [ rusaɁ], selain itu juga sebagian besar 

anak-anak yang masih berusia 3 tahun ke bawah masih mengantikan konsonan 

nasal alveolar /r/ menjadi /l/. Hingga pada usia tiga tahun anak sudah mulai 

menunjukkan perubahan pengucapan bunyi konsonan /r/ dengan mengucapkan 

kata-kata yang mendekati bunyi konsonan /r/. 

Selama penelitian berlangsung berbagai macam fonem yang telah 

dimunculkan oleh Zizi, pada kesempatan ini penulis akan memaparkan bunyi 

konsonan yang mudah dan sulit diucapkan oleh Zizi yang saat penelitian 

berlangsung berusia 2 tahun 8 bulan, data yang telah di peroleh selama penelitian 

berlangsung menunjukkan beberapa macam bunyi konsonan. Sama halnya dengan 

yang sudah dijelaskan di atas bahwa bunyi-bunyi konsonan yang akan coba 

dimunculkan yakni bunyi konsonan yang belum dijelaskan pada paparan Muhlis, 

Elin  dan Reza.  

Bunyi konsonan paduan atau frikatif [c] dan [j] merupakan salah satu 

bunyi yang sangat sering dimunculkan oleh Zizi, contohnya ketika Zizi 

mengucapkan kalimat /ceyuh paman cuep/ yang sepadan dengan [terus paman 

suep] “terus paman suep”; /cakit/ yang sepadan dengan [sakit] “sakit”, kedua 

contoh tersebut menandakan bahwa bunyi [c] muncul sebagai pengganti bunyi [s]. 

Akan tetapi tidak selamanya Zizi mengucapkan bunyi [c] sebagai pengganti bunyi 

[s] di contoh yang lain juga ditemukan bahwa Zizi sudah mampu dengan jelas 

menunjukkan bunyi [c] sebagai satu kesatuan arti yakni pada /cayanya/ yang 

sepadan dengan [caranya] “caranya”; /coba/ yang sepadan dengan [coba] “coba”. 

Contoh bunyi [j] yakni /jiji/ yang sepadan dengan [Zizi] “nama dari subjek 
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penelitian ini”; /jajinya/ yang sepadan dengan [jadinya] “jadinya”; /ujan/ yang 

sepadan dengan [hujan] “hujan”. Bunyi frikatif [c] ini muncul karena artikulator 

aktif menghambat sepenuhnya aliran udara, lalu membentuk celah sempit dengan 

artikulator pasif. 

Selama penelitian berlangsung penulis juga menemukan ada beberapa 

konsonan yang mudah diucapkan yakni [k] dan [g] yang merupakan dorsevelar 

bunyi ini muncul sebagai akibat dari konsonan yang ada pada pangkal lidah dan 

velum atau langit-langit lunak mengalami penghambatan ketika mengeluarkan 

udara. 

Selain bunyi-bunyi konsonan yang mudah untuk diucapkan oleh Zizi pada 

saat berusia 2 tahun 8 bulan, terdapat juga bunyi-bunyi konsonan yang sulit 

dimunculkan oleh Zizi yakni bunyi labiodental [f] dan [v], ada beberapa faktor 

yang menyebabkan bunyi tersebut sulit dimunculkan oleh Zizi. Bunyi labiodental 

[f] dan [v] sulit dimunculkan karena dalam kehidupan masyarakat sasak sebagian 

masyarakatnya ketika mengucapkan kedua bentuk fonem tersebut maka akan 

luluh menjadi bunyi fonem [p], selain itu juga bunyi [f] dan [v] belum dapat 

dimunculkan karena pada saat usianya yang 2 tahun 8 bulan Zizi mengalami 

pelesapan udara yang masih bebas ini diakibatkan karena gigi bawah yang 

merapat ke bibir atas belum merapat dengan sempurna. 

Selain itu juga terdapat salah satu konsonan yang mungkin sampai seorang 

anak yang sudah berusia 3 tahun juga belum dapat memunculkan bunyi getaran 

atau trill yakni bunyi [r], hal ini disebabkan karena artikulator aktif belum dapat 

melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga getaran bunyi yang 

semula akan dihasilkan tidak pernah terjadi. Bunyi konsonan [z] juga belum dapat 
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dimunculkan oleh Zizi ini mungkin dikarenakan pada saat Zizi masih berusia 2 

tahun 8 bulan artikulator aktif yang mendekati artikulator pasif masih belum dapat 

membentuk celah sempit sehingga udara yang dikeluarkan tidak terdapat 

penghalang.  

4.1.3.5 Identifikasi  Data Pemerolehan Bunyi Bahasa dan Penentuan Fonem 

pada Ikrom Usia 3 Tahun. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikemukakan 

bahwa  jumlah fonem yang dilapalkan oleh Ikrom memiliki dua puluh tiga bunyi 

bahasa, seperti yang terdapat dalam bagian berikut. 

No. Bunyi Data Makna 

sebenarnya 

Artinya 

1. /b/ bedentok bədεntoʔ menyatu 

2. /c/ cuang suaŋ berhenti/sudah 

3. /d/ dapa dapa Dapa (nama aktor) 

4. /g/ galang galaŋ Galang (nama aktor) 

5. /h/ etoh, uah εtoh, uah dulu, sudah 

6. /j/ jeli jəri jadi 

7. /k/ iku,ken, iku, kən itu, di 

8. /l/ lalu lalu pergi 

9. /m/ mobil, mamang mobil, maŋan mobil,makan 

10. /n/ inik inik bisa 

11. /p/ peletil, balap, ape pələsir, balap, apə pelesir, balap, apa 

12. /s/ atas, gelas, isik atas, gəlas, isiʔ atas, gelas, sama 

13. /t/ tenggigi,tetoting təŋgigi,tətotiŋ senggigi,dishoting 
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14. /w/ wah, iwat wah,liwat sudah, lewat 

15. /y/ ndek ye ndεk yə bukan itu 

16. /a/ ape, taokn apə, taokn apa, tempatnya 

17. /i/ inak, jeli inaʔ,jəli ibu, jadi 

18. /u/ iku, lalu, gulu iku,lalu,guru itu, pergi, guru 

19. /ə/ telein tələin yang lain 

20. /o/ taok, potong taok, potoŋ tempat, pocong 

 21. /ε/ endah, aneh εndah, anεh juga, ayo 

 22. /ŋ/ potong, lulung potoŋ, ruruŋ pocong 

23. /ή/ nyiul nyiur kelapa 

Bagan 5 Pemerolehan Bunyi Ikrom 

Mencermati bunyi-bunyi yang dihasikan oleh anak usia 3 tahun di atas, 

pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis sesuai fakta sudah mencangkup 

seluruh vokal yaitu, [a], [i], [u], [o], [ə], [ε]. Bunyi fonem vokal secara berangsur 

–angsur sudah dapat menempati posisi pelapalan. 

Pada umur 3 tahun Ikrom telah banyak memperoleh dan meproduksi 

berbagai fonem yang dapat membedakan arti kata-kata yang diucapkannya. Kata-

kata ini diucapkan dalam situasi apa saja misalnya ketika Hendak makan, tidur 

dan menangis yang kesemuanya ini secara spontan diucapkan.   

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 3 tahun berdasarkan 

fakta berupa bunyi [ b ], [ c ], [ d ], [ g ], [  h ], [ j ], [ k ], [ l ], [ m ], [ n ], [ p ], [ s 

], [ t ] [ w ], [ y ], [ ŋ ], dan [ή]. 

Pemerolehan bunyi konsonan bilabial [b], yang muncul pada usia anak 3 

tahun dalam hal ini adalah Ikrom tidak sama dengan pemerolehan fonem pada 
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Reza dan Zizi, yang dimana ketika Reza memunculkan bunyi konsonan bilabial 

[b] pada awal kata disebutkan sebagai pengganti konsonan bilabial [p] dan 

sedangkan Zizi sudah dapat memunculkan bunyi bilabial [b] pada awal kata. 

Ikrom sudah mampu menampatkan bunyi bilabial tersebut di awal maupun di 

tengah kata, contohnya seperti pada kata / bedentok / maksudnya [bədεntoʔ] yang 

artinya “menyatu”, / tepebelik / maksudnya [təpəbəliʔ] yang artinya “dibeliin”, 

meskipun bunyi [b] selama penelitian berlangsung, belum memunculkan bunyi 

tersebut di akhir kata namun secara berangsur bunyi konsonan [b] ini sudah jelas 

terdengar. 

Bunyi konsonan afrikatif [c] juga sudah mulai terdengar atau muncul ini 

dibuktikan dengan munculnya kalimat / loek kancengk / penulisannya / loεɁ 

kancəŋ / maksudnya [banyak atau bareng], contoh kalimat di atas sudah 

menunjukkan bahwa Ikrom sudah mampu memunculkannya dengan jelas bunyi 

afrikatif [c] yang posisinya ada di tengah fonem atau kata, selain itu juga Ikrom 

memunculkan bunyi afrikatif [c] seperti pada kata / Cuang / penulisannya / cuaɁ / 

maksudnya [sudah atau berhenti], bunyi afrikatif [c] ini muncul sebagai pengganti 

dari bunyi spiral [s] pada kata /cuang/ yang mengalami penghambatan sehingga 

bunyi spiral [s] yang berada di awal kata akan selalu terdengar seperti bunyi [c]. 

Bunyi konsonan apikoalveolar [d], berdasarkan fakta hasil penelitian, 

bunyi ini sudah mulai muncul di awal, di tengah dari suatu kata yang diucapkan 

oleh Ikrom, sama halnya dengan bunyi apikoalveolar [d] yang diperoleh oleh 

Reza dan Zizi pada saat penelitian, bunyi  [d] ini belum dapat memunculkan bunyi 

di akhir kata, hal ini juga disebabkan karena jarangnya ujaran bahasa indonesia 

maupun ujaran bahasa sasak yang di akhiri dengan bunyi fonem [d]. Bunyi 
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apikoalveolar [d] terdapat pada kata / edak / maksudnya [εdaɁ] yang artinya “tidak 

ada”, kata / dayan / maksudnya [dayan] yang artinya “lebih baik”. Selain itu juga 

bunyi apikoalveolar [d] yang dikeluarkan oleh Ikrom muncul sebagai pengganti 

bunyi [j] seperti pada kata- kata / padol / yang makna sebenarnya adalah / pajol / 

yang artinya “pegal”, dan juga pada kata / dagak  / yang makna sebenarnya 

/jagak/ yang artinya “mungkin”. 

Pada dasarnya bunyi velar [g] sudah mulai sering muncul sama halnya 

dengan Ikrom bunyi velar [g] ini sudah dapat muncul di tengah, ini dibuktikan 

dengan data yang diperoleh selama penelitian, Ikrom dapat memunculkan bunyi 

velar [g] tersebut, seperti pada kata / galang / [galaŋ] maksudnya “galang adalah 

nama aktor dalam film”, / dagak / maksudnya [jagaɁ] yang artinya mungkin, / 

kanggok / maksudnya [kaŋgoɁ] artinya “suka” jika pada usia Zizi saat penelitian 

kita menemukan hal yang menarik yaitu kita dapat menemukan suatu contoh kata 

/ agi / yang mengalami penghilangan bunyi konsonan lateral [l] hal yang demikian 

tidak terjadi pada Ikrom. 

Pada usia 3 tahun Ikrom juga telah mampu memunculkan bunyi konsonan 

frikatif bersuara [h] jika dimana Zizi sebagian besar mengucapankan fonem ini 

selama penelitian berlangsung terdengar di akhir-akhir kata. Beda halnya dengan 

Ikrom yang sudah dapat munculkan konsonan [h] ini di tengah seperti pada 

kalimat aok mak Ilham yang penulisannya aoɁ maɁ ilham yang maksudnya adalah 

ya seperti Ilham. Selama penelitian berlangsung konsoanan [s] tidak pernah 

muncul sebagai pengganti dari bunyi fonem yang lain, seperti yang terjadi pada 

Zizi. Munculnya konsonan frikatif bersuara ini bisa dikatakan sebagai bunyi 

konsonan yang paling sering diucapkan oleh anak yang dalam hal ini Ikrom dan 



87 
 

juga bunyi ini sudah jelas terdengar seperti pada kata / aneh / penulisan / anεh / 

yang maksudnya [ayo], pada kalimat / beliak etoh / penulisannya / bəliaɁ εtoh / 

maksudnya [itu burung hantu]. 

Bunyi konsonan velar /k/ sudah muncul pada usia Ikrom yang 3 tahun, 

bunyi ini juga sudah mampu menempati semua posisi pelapalan fonem 

maksudnya adalah bunyi konsonan velar /k/ dapat berada di awal, tengah, dan 

akhir. Hal ini dibuktikan dengan kata-kata yang dihasilkan oleh Ikrom selama 

penelitian berlangsung, seperti kata / iku / penulisannya / iku / yang artinya “itu”, 

kata / malik / penulisannya /malik/ yang artinya “lagi”, dan pada kalimat / ken 

lulung / penulisannya /kən ruruŋ/ yang artinya “di jalan”. 

Bunyi konsonan lateral /l/ juga sudah mulai muncul  seperti pada kata / 

lemeli / penulisannya / ləməli / artinya [lemari], dan pada kalimat / mobil balap / 

penulisannya / mobil balap / artinya [mobil balap], pada kata / politi / 

penulisannya /politi/ yang artinya [polisi]. Dari ketiga contoh tersebut dapat kita 

katakan bawha bunyi fonem /l/ yang dihasilkan oleh Ikrom juga sudah dapat 

mengalami perkembangan dibandingkan dengan bunyi fonem [l] yang dihasilkan 

oleh Reza yang dimana Reza ketika mengucapkan bunyi [l] masih belum dapat 

menempati posisi awal dan akhir dari suatu kata. Sedangkan Ikrom pada usianya 

yang 3 tahun sudah dapat menempatkan bunyi [l] di semua posisi pelapalan. Jika 

pada Zizi kita menemukan bunyi konsonan lateral [l] yang dapat luluh yakni 

ketika bunyi [l] diapit oleh vokal [i] dan vokal [a] seperti pada contoh yang telah 

dipaparkan di atas, maka hal semacam itu selama penelitian penulis tidak 

menamukannya, hanya saja ketika Ikrom mengucapkan suatu kata atau kalimat 

yang memiliki bunyi [r] maka bunyi tersebut digantikannya dengan bunyi [l]. 
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Bunyi [r] merupakan bunyi yang cukup sulit untuk diucapkan oleh anak-anak, hal 

ini perlu selalu dilatih secara berkelanjutan. 

Berdasarkan fakta hasil penelitian bunyi konsonan bilabial /m/ ini juga 

sudah muncul di semua posisi pelapalan yakni awal, tengah, akhir seperti pada 

kata / mobin / maksudnya [mobil], / amak / penulisannya / amaɁ / maksudnya 

[Ayah], / pelem / penulisannya / pεləm / maksudnya [film]. Munculnya bunyi 

bilabial /m/ menjadikan suatu tanda bahwa pada umur 3 tahun anak-anak sudah 

mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. 

Bunyi nasal /ŋ/ dan /ή/ ini juga sudah mulai muncul dan sebagian besar 

masih diucapkan di akhir kata, seperti pada kata / lulung / penulisannya / luluŋ / 

maksudnya [jalan raya], / cuang / penulisannya /suaŋ/ maksudnya [sudah 

selesai], / beningke / penulisannya / bəniŋkə / maksudnya [berani]. Sedangkan 

bunyi / ή / terdapat pada kata / beu nyiul / penulisannya /bəu ήiul/ maksudnya 

[memetik buah kelapa]. Pemerolehan bunyi /ή/ pada ikrom tidak banyak sehingga 

data yang disajikan juga sangat minim. 

Pada data hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, pemerolehan 

konsonan oleh Ikrom telah dapat mengucapkan konsonan seperti konsonan 

bilabial dan alveolar: konsonan /p/ dan /t/ mendahului konsonan lainnya. Bunyi 

[p] sudah muncul disemua posisi pelapalan yang disebutkan oleh penulis, 

contohnya pada kata /lupi/ maksudnya [ular], dan kata / balap / maksudnya 

[balap], dan pada kata / pepuk / maksudnya [pəpuɁ]  artinya “nenek” . Sedangkan 

bunyi [t] terdapat pada kata / empat / maksudnya [empat], / motol / maksudnya 

[motor]. 
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Bunyi konsonan [s] juga sudah muncul pada usia ikrom yang ke- 3 tahun 

hal ini dibuktikan pada data hasil penelitan yang dilakukan penulis, yakni pada 

kalimat / mi gelas / [mi gəlas] maksudnya “makanan siap saji”, namun bunyi 

konsonan [s] ini juga mengalami perubahan ketika diucapkan pada kata / tetoting / 

yang maksud sebenarnya adalah /teshoting atau di shoting/, contoh tersebut 

menjelaskan bahwa bunyi konsonan [s] dapat berubah menjadi bunyi konsonan 

[t]. Akan tetapi hal semacam ini jarang terjadi ketika anak sudah mencapai umur 3 

tahun. 

 Contoh kata / wah tetoting / merupakan bunyi fonem [w] yang 

menandakan bahwa pada usia anak 3 tahun sudah muncul. Munculnya bunyi 

konsonan [y] merupakan suatu tanda bahwa seorang anak telah banyak 

menghasilkan bunyi dari suatu fonem itu karena bunyi fonem [y] jarang sekali 

dimunculkan oleh Ikrom bahkan bunyi fonem [y] ini jarang memiliki makna 

tersendiri. Meskipun demikian pemerolehan bunyi [y] pada ikrom tidak begitu 

sama dengan Zizi, maksudnya adalah jika selama penelitian berlangsung Zizi 

seringkali memunculkan bunyi [y] ini sebagai pengganti dari bunyi-bunyi fonem 

yang lain, seperti mengganti bunyi fonem [r] menjadi bunyi fonem [y], bunyi 

fonem [l] menjadi bunyi [y]. akan tetapi selama penelitian berlangsung hal 

semacam itu tidak selalu terjadi pada Ikrom yang sedang berumur 3 tahun. Bunyi 

[y] juga dapat muncul dan memiliki makna tersendiri, contohnya pada kata 

/aniybet/ maksudnya [angrybird] yang artinya “burung hantu”. Selain itu juga 

contoh pemerolehan bunyi fonem ini dapat kita temukan ketika Ikrom 

mengucapkan kalimat / endekn ye / penulisannya [əndεɁn yə] maksudnya “bukan 

itu” dan pada kalimat / aniybet dayan / penulisannya [ aniybət dayan ] maknanya 
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“angrybird saja”, contoh kalimat /yak taokn/ juga merupakan contoh dari 

pemerolehan bunyi [y], [yak taokn] maknanya “disini tempatnya”. 

Konsonan /r/ yang masih sama sekali belum dapat diucapkan anak usia 

rendah ini memang sangat lazim terjadi. Bahkan pada anak yang usianya melebihi 

3 tahun. Pada usianya yang 3 tahun, konsonan getar alveolar juga masih belum 

dapat dimunculkan, seperti pada kata / engybet / yang pengucapan sebenarnya 

harus ada bunyi konsonan /r/ sehingga akan menjadi [angrybird], selain itu juga 

sebagian besar anak-anak yang masih berusia 3 tahun ke bawah masih 

mengantikan konsonan nasal alveolar /r/ menjadi /l/. Hingga pada usia tiga tahun 

anak sudah mulai menunjukkan perubahan pengucapan bunyi konsonan /r/ dengan 

mengucapkan kata-kata yang mendekati bunyi konsonan /r/ bahkan selama 

penalitian berlangsung bunyi konsonan /r/ ini belum dapat dimunculkan oleh anak 

yang masih berusia 3 tahun, khususnya Ikrom yang diteliti oleh penulis. Dari data 

di atas tampak bahwa likuid yang berupa [l] muncul tidak lama setelah bunyi 

hambat ringan. Mungkin sekali munculnya bunyi likuid lateral ini karena kendala 

atau tekanan semantik yang memerlukan adanya bunyi yang dekat dengan bunyi 

[r] yang jauh lebih sukar pengujarannya. Bahwa derajat kesukaran fonologis itu 

memegang peran sudah banyak dinyatakan banyak orang. 

Selama penelitian berlangsung berbagai macam fonem juga telah 

dimunculkan oleh Ikrom, pada kesempatan ini juga penulis akan memaparkan 

bunyi konsonan yang mudah dan sulit diucapkan oleh Ikrom yang saat penelitian 

berlangsung berusia 3 tahun. Data yang telah di peroleh selama penelitian 

berlangsung menunjukkan beberapa macam bunyi konsonan yang masih sulit 

untuk diucapkan oleh Ikrom.  
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Memunculkan bunyi getaran atau trill adalah permasalahan yang masih 

ditemukan ketika anak sudah mencapai usia 3 tahun, belum dapat memunculkan 

bunyi getaran atau trill yakni bunyi [r] ini disebabkan karena artikulator aktif 

belum dapat melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga 

getaran bunyi yang semula akan dihasilkan tidak pernah terjadi. Bunyi konsonan 

[z] juga belum dapat dimunculkan oleh Ikrom ini mungkin dikarenakan pada saat 

Ikrom mencapai usia 3 tahun artikulator aktif yang mendekati artikulator pasif 

yang dia miliki masih belum dapat membentuk celah sempit sehingga udara yang 

dikeluarkan tidak terdapat penghalang. 

Selama penelitian berlangsung terdapat bunyi-bunyi konsonan yang sulit 

dimunculkan oleh Ikrom yakni bunyi labiodental [f] dan [v], ada beberapa faktor 

yang menyebabkan bunyi tersebut sulit dimunculkan oleh Ikrom. Bunyi 

labiodental [f] dan [v],  bunyi ini sulit dimunculkan masih sama dengan 

penjelasan yang terjadi pada Zizi yaitu karena dalam kehidupan masyarakat sasak 

sebagian masyarakatnya ketika mengucapkan kedua bentuk fonem tersebut maka 

akan luluh menjadi bunyi fonem [p], selain itu juga bunyi [f] dan [v] belum dapat 

dimunculkan karena pada saat usianya yang sudah menycapai 3 tahun, Ikrom 

mengalami pelesapan udara yang masih bebas ini diakibatkan karena gigi bawah 

yang merapat ke bibir atas belum merapat dengan sempurna. 

Bunyi konsonan sampingan atau lateral [l] merupakan salah satu bunyi 

yang sangat sering dimunculkan oleh Ikrom, contohnya ketika Ikrom 

mengucapkan kalimat /kebeli dendang/ yang sepadan dengan [kəbəli gəndaŋ] 

“saya mau beli gendang”; /kapal/ yang sepadan dengan [kapal] “kapal”, /lemeli/ 

yang sepadan dengan [ləməri] “lemari” dari contoh-contoh tersebut menandakan 
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bahwa bunyi [l] sudah dapat memiliki makna tersendiri, kecuali ketika Ikrom 

hendak mengucapkan bunyi [r] maka terjadi pelesapan bunyi [r] menjadi [l]. 

Selama penelitian berlangsung penulis juga menemukan ada beberapa 

konsonan yang mudah diucapkan yakni [k] dan [g] yang merupakan dorsevelar 

bunyi ini muncul sebagai akibat dari konsonan yang ada pada pangkal lidah dan 

velum atau langit-langit lunak mengalami penghambatan ketika mengeluarkan 

udara. 

4.1.4 Pemerolehan Leksikon pada Anak Usia 2-3 Tahun 

Sebagaimana telah disebutkan pada bab 1, salah satu tujuan penalitian ini 

adalah memperoleh gambaran tentang pemerolehan leksikon pada setiap subjek 

penelitian, sehingga yang menjadi salah satu kata kunci dalam penelitian ini 

adalah leksikon. Dalam hal pemerolehan leksikon yang dihasilkan oleh anak usia 

2-3 tahun, penulis akan menggolangkan data hasil penelitian ke dalam jenis kata 

yang termasuk ke dalam jenis kata ialah kata benda, kata sapaan, kata kerja, kata 

sifat, kata bilangan dan kata ganti. 

4.1.4.1 Pemerolehan leksikon pada Muhlis 

Data pemerolehan leksikon anak pada usia 2 tahun ini diambil dari anak 

yang berusia 2 tahun 1 bulan bernama Muhlis. Hal ini dikarenakan tidak ada 

murid yang usianya tepat 2 tahun. Anak usia 21 bulan ke atas memiliki 

perbendaharaan kata yang mencapai 50 kata. Pada masa ini juga anak mulai 

menimbulkan kesadaran bahwa setiap benda mempunyai nama. Jadi, ada 

kesadaran tentang bahasa, inilah yang membantu anak dalam menambah 

perbendaharaan leksikon dengan cepat. Anak usia ini mulai meninggalkan satu 

kosakata, lalu menggunakan dua atau tiga kosakata sekaligus. 
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Pemerolehan leksikon pada Muhlis berdasarkan jenis kata dan bentuk kata 

1. Kata Benda : edot /sedot/ [sεdot] artinya “garpu”, eyin /Elin/ [εlin], anak 

“anak”. 

2. Kata Sapaan : Puk /pepuk/ [pəpuɁ] artinya “nenek atau kakek”. 

3. Kata Kerja : Apok /ampok/ [ampoɁ] “lagi”, aeh /maeh/ [maεh] “minta”, 

Wang wah /suang uah/ [suaŋ uah] “sudah berhenti”, anggak aeh /nanggak 

maeh/ [naŋgaɁ maεh] “lihat dong”, tan /entan/ [əntan] “sedang atau lagi”. 

4. Kata Sifat : cacit [sakit] “sakit”. 

5. Kata Bilangan :  

6. Kata Ganti orang pertama: 

-kata ganti penunjuk: iyak [ini] 

-kata ganti penunjuk tempat: 

-kata ganti penunjuk waktu: 

-kata ganti penanya: pe [ape] “apa”. 

Dari beberapa leksikon yang dihasilkan anak, dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis kata mulai dari kata benda hingga kata ganti. Kata benda yang ada 

disekitarnya sudah dikuasai, seperti edot yang sepadan dengan /sedot/ [sεdot] 

artinya “garpu”. Pada kata sapaan Puk yang sepadan dengan /pepuk/ [pəpuɁ] 

artinya “nenek atau kakek” hal tersebut menunjukkan salah satu bentuk imitatif 

anak yang hanya mengucapkan bentuk akhir dari kata yang ia dengar. 

Satu kata ganti penanya yang muncul mulai digunakan oleh anak usia 2 

tahun, yaitu pe yang bentuk utuhnya adalah ape yang artinya apa  untuk 

menanyakan sesuatu hal pada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kata yang 

diperoleh anak sudah mulai menunjukkan jenis kata yang bervariasi. 
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4.1.4.2 Pemerolehan leksikon pada Elin 

Data pemerolehan leksikon pada anak usia 2,3 tahun diperoleh dari 

seorang anak yang bernama Elin tepatnya berusia 27 bulan. Pada masa ini anak 

mulai menggunakan kata-kata kerja yang ditafsirkan. Selanjutnya, pada usia 

tersebut anak mulai menggunakan kata-kata seru. 

Deskripsi pemerolehan leksikon sesuai dengan jenis kata yang dihasilkan 

oleh anak usia 2,3 tahun  dipaparkan di bawah ini: 

a. Kata benda: emengk [əmεŋ] “nasi”, bal [ball] “bola”, eong [meong] 

“kucing”, entok [kentok] “kentok” dll. 

b. Kata kerja:  mamang [maŋan] “makan”, numbak [ŋumbaɁ] “gendong”, 

oak [boaɁ] “panggil”, cawut [sawut] “buang”.  

c. Kata sifat: dada [dada] “dada”, Andak [naŋgaɁ] “lihat”, epak [repak] 

“jatuh”. 

d.  Kata sapaan : Tuak  [tuaɁ] “paman”, tatak [kakaɁ] “kakak”. 

e. -kata ganti penunjuk: iak [iaɁ] “ini”, tu “itu”. 

-kata ganti orang: atu [aku] “saya”. 

Bunyi leksikon yang dihasilkan pada anak usia ini sudah mulai pada tahap 

akan sempurna, ini dibuktikan berdasarkan bunyi yang dihasilkan. Dari beberapa 

leksikon yang dihasilkan anak, dapat digolongkan menjadi beberapa jenis kata 

mulai dari kata benda hingga kata ganti. Kata benda yang ada disekitarnya sudah 

dikuasai, seperti emengk yang sepadan dengan [əmεŋ] “nasi”, eong yang sepadan 

dengan [meong] “kucing”, entok yang sepadan dengan [kentok] “kentok”, selain 

itu juga kata bal [ball] “bola” yang sudah dengan sempurna dapat diucapkan. 

Pada kata sapaan Tuak [tuaɁ] “paman”, tatak yang sepadan dengan [kakaɁ] 
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“kakak” hal tersebut menunjukkan salah satu bentuk imitatif anak yang hanya 

mengucapkan bentuk akhir dari kata yang ia dengar akan tetapi bentuk imitatif 

tersebut sudah semakin dihilangkan ketika Elin yang sedang berumur 2,3 tahun. 

Pemerolehan leksikon juga terjadi pada kata ganti penunjuk: iak [iaɁ] „ini”, tu 

“itu”, dan kata ganti orang: atu [aku] “saya” kata ganti penunjuk dan kata ganti 

orang ini digunakan anak ketika sedang melakukan suatu kegiatan atau 

menginginkan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata yang diperoleh anak 

sudah mulai menunjukkan jenis kata yang bervariasi. 

4.1.4.3 Pemerolehan leksikon pada Reza 

Pemerolehan leksikon yang terjadi pada seseorang dalam hal ini 

dikhususkan pada anak-anak selalu mengalami perkembangan. Hal serupa juga 

terjadi pada Reza yang pada saat penelitian Reza sedang berumur 2,5 tahun atau 

30 bulan. Perkembangan pemerolehan leksikon yang terjadi pada Reza semakin 

lengkap, meskipun demikian Reza juga masih mengucapkan bagian akhir dari 

suatu kata. Agar lebih jelasnya penulis akan menyajikannya berdasarkan jenis 

kata di bagian bawah ini. 

a. Kata benda: alen [balεn] “rumah”, Tik embang [batik rembaŋ] “suatu jenis 

motif dari kerajinan tangan”, entok [kəntok] “telinga”, eyong [eroŋ] 

“hidung”, mi [mi] “nasi”. 

b. Kata kerja: aun duluk [laun juluɁ] “nanti dulu”, ndek tau [ndεɁ tau] “tidak 

bisa”, meleng [məlεŋ] “bangun”, ndimbung [bəgibuŋ] “makan bareng”, 

mbot [rəmbot] “menycabut”, tenggek [seŋgεɁ] “gendong”. 

c. Kata sifat: loek [loεɁ] “banyak” 

d. -kata ganti penunjuk: ni „ini”, tu “itu”. 
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-kata ganti penanya: sei [səi] “siapa”, 

-kata ganti orang:  ide [sidə] “kamu”. 

- kata ganti penunjuk tempat: tu [tu] “disitu”, yak [iyaɁ] “disini”. 

Bunyi leksikon yang dihasilkan pada anak usia ini sudah sampai pada 

tahap akan sempurna berdasarkan bunyi yang dihasilkan. Jenis kata yang dikuasai 

anak juga sudah mulai beragam berdasarkan nama benda-benda yang ada 

disekitarnya hingga leksikon yang digunakan untuk menceritakan pengalaman 

yang telah dialami. Berbagai macam jenis kata telah sangat banyak dihasilkan, 

mulai dari bentuk kata benda, seperti kata alen yang sepadan dengan kata [balεn] 

“rumah”, eyong yang sepadan dengan  [eroŋ] “hidung”, entok yang sepadan 

dengan [kəntok] “telinga”, selain itu kata mi [mi] “nasi” yang sudah dengan 

sempurna dapat diucapkan. 

Meskipun pada usianya yang 2,5 tahun Reza sangat jarang menunjukkan 

kata yang bervariasi atau sehingga Reza dapat dikatakan belum dapat 

memunculkan bentuk kata dasar yang kompleks atau berimbuhan, akan tetapi 

Reza sudah mampu mengucapkan atau menunjukkan suatu kata yang dimaksud 

tersebut yakni pada kata bedimbung yang sepadan dengan kata bəgibuŋ dengan 

kata dasar gibung, pada kata bedimbung terdapat awalan be– jadi kata tersebut 

memiliki arti makan bersama. 

Pemerolehan bentuk leksikon juga sudah mulai ditunjukkan pada jenis 

kata yang lain,  ini artinya pemerolehan leksikon pada Reza tidak selalu terpusat 

pada kata kerja saja akan tetapi pemerolehan leksikon juga terdapat pada kata 

sifat, kata ganti dan juga kata benda. 
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4.1.4.4 Pemerolehan leksikon pada Zizi 

 Pada bagian ini akan dideskripsikan data pemerolehan leksikon pada anak 

usia 2,8 tahun yang diperoleh dari seorang anak yang bernama Zizi tepatnya 

berusia 33 bulan. Pada masa ini anak mulai menggunakan kata-kata kerja yang 

ditafsirkan, yaitu kata-kata yang sudah diubah dengan menambahkan awalan dan 

akhiran. Selanjutnya, pada usia tersebut anak mulai menggunakan kata-kata seru 

dan kata tanya. Biasanya bentuk pertanyaan ditujukan pada pengertian nama 

benda-benda, letak benda (di mana), dan apakah benda itu. 

Deskripsi pemerolehan leksikon sesuai dengan jenis kata yang dihasilkan 

oleh anak usia 2,8 tahun  dipaparkan di bawah ini: 

a. Kata benda: yeptop [lεptop] “laptop”, cekoyahan [səkolahan] “sekolahan”, 

genteng [gəntεŋ] “genteng”, tangga [taŋga] “tangga”, hape [hapə] “hape 

atau handphone”, ke umah akit “kə umah akit” “ke rumah sakit”, bunga 

[buŋa] “bunga”, dll. 

b. Kata kerja: dibawa [di bawa] “dibawa”, digigit [digigit] “digigit”, bawa 

[bawa] “bawa”, di anting [di antiŋ] “dibanting”, beli [bəli] “beli”. 

c. Kata sapaan: kaka [kakak] “kakak”, adek [adεɁ] “adek”, bapa “bapak”, bu 

dulu “ibu guru”, paman [paman] “paman”.  

d. Kata sifat: dilusakin [dilusakin] “dirusakin”, indah [indah] “indah”, Cakit 

[cakit] “sakit”, maapin [maapin] “maafin”, pecah [pəcah] “pecah”, 

menyinai [məήinai] “menyinari”. 

e. Kata bilangan: empat uyuh [əmpat uyuh] “empet puluh”, ima atuh [ima 

atuh] “lima ratus”. 

f. Kata ganti pemilik: tita [tita] “kita”, nya [nya]. 
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-kata ganti penunjuk: ni [ni] “ini”, tu [tu] “itu”. 

-kata ganti penanya: mana [mana] “mana”, pa [apa] “apa”. 

-kata ganti orang: aku [aku] “saya”, tita [tita] “kita”, dia [dia] “dia”. 

Pemerolehan bunyi leksikon yang dihasilkan pada anak usia ini sudah 

sampai pada tahap akan sempurna berdasarkan bunyi yang dihasilkan. Jenis kata 

yang dikuasai anak juga sudah mulai beragam berdasarkan nama benda-benda 

yang ada disekitarnya hingga kosakata yang digunakan untuk menceritakan 

pengalaman yang telah dialami. Berbagai macam jenis kata telah sangat banyak 

dihasilkan, mulai dari bentuk kata benda, seperti kata yeptop yang sepadan 

dengan [lεptop] “laptop”, cekoyahan yang sepadan dengan [səkolahan] 

“sekolahan”, genteng yang sepadan dengan [gəntεŋ] “genteng”, tangga [taŋga] 

“tangga”, selain itu kata bunga [buŋa] “bunga”  yang sudah dengan sempurna 

dapat diucapkan. 

Pemerolehan leksikon pada Zizi juga sudah sangat berkembang ini 

dibuktikan dengan adanya satu jenis kata yang jarang sekali diucapkan oleh anak 

yang usianya lebih kecil daripadanya, pemerolehan leksikon yang dimaksud 

terjadi pada jenis kata sapaan yang diucapkan oleh Zizi dengan cukup sempurna 

contohnya pada kata kaka yang sepadan dengan [kakak] “kakak”, adek yang 

sepadan dengan  [adεɁ] “adik” dan paman yang sepadan dengan /paman/ [paman]. 

Selain itu juga Zizi telah menunjukkan dua jenis kata lagi yakni jenis kata 

bilangan dan jenis kata ganti. 

Anak usia 2,8 tahun juga sudah mulai banyak menunjukkan bentuk kata 

yang bervariasi, mulai dari bentuk kata dasar hingga bentuk kompleks atau 

berimbuhan seperti menyinari yang sepadan dengan kata menyinari dengan kata 
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dasar sinar, kata ini mendapat awalan me– dan akhiran –i, selain itu ada pula kata 

digigit yang sepadan dengan kata digigit, kata gigit mendapat awalan di-. Selain 

itu kata dilusakin yang sepadan dengan kata dirusakin yang memiliki kata dasar 

rusak dan mendapat awalan di– dan akhiran –in (akhiran –in sama halnya dengan 

akhiran –kan.  Jadi beberapa contoh bentuk kata tersebut telah menunjukkan 

bahwa pemerolehan leksikon yang berafiks sudah terjadi pada jenis kata kerja dan 

kata sifat. Ciri-ciri bentuk imbuhan tersebut adalah jika didalam tutran biasa tidak 

dapat berdiri sendiri dan secara gramatis selalu melekat pada bentuk lain. 

4.1.4.5 Pemerolehan leksikon pada Ikrom 

Data pemerolehan leksikon pada anak usia tiga tahun diperoleh dari 

seorang anak yang bernama Ikrom. Pada saat pengambilan data ini, Ikrom 

tepatnya berusia 36 bulan. Hasil deskripsi terkait dengan jenis kata yang 

dihasilkan pada anak usia 3 tahun ini adalah sebagai berikut: 

a. Kata benda : kapal “kapal”, mobil “mobil”, [leptop] “laptop”, tipi “TV 

televisi”, tekolah [təkolah] “sekolah”, nyiul [ήiul] “buah kelapa”, motol 

[motol] “motor”. 

b. Kata sapaan: politi [politi] “polisi”, amak [amaɁ] “ayah”, antu [antu] 

“hantu”, bu guru “bu guru”, batulk [batulk] “teman”, papuk [papuɁ] 

“nenek atau kakek”. 

c. Kata kerja: kedu [kədu] “pakai”, peletil [pəpətil] “pelesir”, tepengak 

[təpəlεŋaɁ] “dilihat”, tepunik [təpuniɁ] “dinyalakan”, pelang [pəlaŋ] 

“perang”, betiak [bətiaɁ] ”berkelahi”, nempos [nəmpos] “berenang”, 

tepebelik [təpəbəliɁ] “dibeliin”, tetoting [tətotiŋ] “di shoting”. 
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d. Kata sifat: melengk [mələŋk] “mau atau ingin", beak [bεaɁ] “merah”, 

benik [bəniɁ] “berani”, lepak [ləpak] “jatuh”, sakit [sakit] “sakit”, 

bedentok [bədεntoɁ] “menyatu”, loek [loεɁ] “banyak”.dll 

e. Kata bilangan: due [duə] “dua”, empat [əmpat] “empat”.dll 

f. Kata ganti orang: eku [əku] “saya”. 

-kata ganti penanya: ape [apə] “apa”. 

-kata ganti petunjuk tempat: mbi taokn [mbi taoɁn] “di mana”, iku [iku] 

“itu”. 

-kata ganti petunjuk waktu: pilan [pilan] “dulu”. 

-kata ganti penunjuk: ini [ini] “ini”, iku [iku] “itu”. 

 Data yang ditunjukkan di atas semakin menambah kelengkapan leksikon 

yang diperoleh anak jika telah berusia 3 tahun. Dari jenis kata benda yang 

dihasilkan telah banyak leksikon baru, bahkan yang tidak ada disekitarnya seperti 

kapal “kapal”. Leksikon baru seperti kapal “kapal” ini diperoleh anak melalui 

media televisi ketika sedang menonton dengan orang tuanya. Hal ini terlihat 

bahwa anak dengan cepatnya menguasai kata-kata tersebut seiring dengan 

kegiatan sehari-harinya. Hal ini tentu disebabkan oleh semakin banyaknya usia 

dan bertambahnya pengalaman yang dialami anak, maka leksikon yang diperoleh 

pun semakin tidak terbatas jumlahnya dan bahkan hampir menyerupai leksikon 

orang dewasa. 

Leksikon yang diucapkan anak dan telah menyentuh kata orang dewasa 

yang dimaksud disini adalah kata leptop yang sepadan denga kata leptop “laptop”, 

beak sepadan dengan [bεaɁ] “merah”,  dan kedu yang sepadan dengan [kədu] 

“pakai”. 
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Selain banyaknya kata dasar dari berbagai macam jenis kata yang telah 

banyak dikuasai, anak seusia ini juga sudah menggunakan berimbuhan dalam 

berkomunikasi. Terlihat dari anak usia 2-3 tahun mengenal jenis kata kerja yang 

disertai imbuhan seperti tetoting [tətotiŋ] “di shoting” pada contoh ini terdapat 

kata dasar toting “shoting” yang diberikan awalan te– yang dalam bahasa 

Indonesia awalan ini sama dengan awalan di– sehingga leksikon tetoting memiliki 

arti dishoting, bedentok [bədεntoɁ] “menyatu” pada contoh leksikon ini juga 

terdapat awalan be– yang dalam bahasa Indonesia sama dengan awalan me–, 

tepunik /təpuniɁ/ [dinyalakan] contoh ini juga menunjukkan bahwa ada kata dasar 

punik yang sepadan dengan kata perunik ditambahkan awalan te– sehingga 

menjadi sebuah kata yang berimbuhan yakni [təpuniɁ] “dinyalakan”. Msaing-

masing kata tersebut telah mendapat awalan di- dan me-, namun pada usia ini 

anak hanya dominan menghasilkan kata dengan bentuk kata berimbuhan pasif 

bukan aktif, karena memanga anak seusia ini belum membutuhkan penggunaan 

kata berimbuhan aktif dalam berkomunikasi. 
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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 macam bentuk fonem yang 

sudah dikuasai oleh anak yang memiliki kisaran usia 2-3 tahun, fonem tersebut 

ialah fonem vokal dan fonem konsonan. Pemerolehan pada fonem vokal yang 

dimunculkan oleh anak usia 2-3 tahun mengikuti teori keuniversalan yang 

sebagian besar anak akan melewati pase ini, maksudnya adalah secara berangsur-

angsur fonem vokal muncul dengan cukup teratur misalnya mulai dari [a], [i], [u], 

dan seterusnya, kemudian setelah itu anak mulai mencoba mengkombinasikan 

bunyi vokal tersebut dengan bunyi-bunyi yang lain; misalnya mengkombinasikan 

fonem [p] dengan [a] menjadi [pa] dan bunyi tersebut juga bisa dikombibasikan 

dengan [p] dan [u] sehingga akan menghasilkan makna yang lebih jelas yakni 

[papu] yang sepadan dengan [papuɁ ] “nenek atau kakek”. Pemerolehan bunyi 

fonem vokal pada usia 2-3 tahun dapat dikatakan sudah dikuasai oleh anak yang 

menjadi subjek penelitian ini. Selama penelitian berlangsung ada beberapa fonem 

konsonan yang masih sulit diucapkan oleh subjek penelitian yakni belum mampu 

mengucapkan fonem apikoalveolar /r/ dan laminoalveolar /z/, belum dapat 

membedakan antara bunyi bilabial /p/, labiodental /f/ dan labiodental /v/ serta 

ditemukan penggantian untuk fonem sulit tersebut, misalnya pada kata [Mataram] 

yang diucapkan /Matayam/; [jiji] yang seharusnya /Zizi/; [pelem] yang seharusnya 

/film/. Pemerolehan leksikon sebagai suatu penguasaan bahasa tidak hanya terikat 
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pada kemampuan mengucapkan atau melapalkan suatu kata akan tetapi 

kemampuan anak untuk mengaitkan jenis dan makna kata tersebut. 

Sedangkan pemerolehan pada tatanan bunyi fonem konsonan terjadi 

penghalangan di setiap usia anak  yang artinya jumlah fonem yang dimunculkan 

berbeda-beda di setiap anak. Anak yang berusia 2 tahun 1 bulan dalam hal ini 

Muhlis memperoleh bunyi fonem konsonan sebanyak 16 fonem yakni [c], [d], [h], 

[n], [m], [p], [t], [w], [y], [a], [i], [u], [ə], [ε], [o], [ŋ]; Pemerolehan bunyi 

konsonan pada Elin sebanyak 20 bunyi fonem konsonan diantaranya [b], [c], [d], 

[g], [h], [k], [l], [m], [n], [p], [t], [w], [y], [a], [i], [u], [ə], [ε], [o], [ŋ]; Dari data 

hasil penelitian yang dilakukan pada salah satu subjek yakni Reza juga ditemukan 

22 bunyi fonem konsonan diantaranya [b], [c], [d], [g], [h], [j], [k], [l], [m], [n], 

[p], [s], [t], [w], [y], [a], [i], [u], [ə], [ε], [o], dan [ŋ]; Perolehan bunyi fonem 

konsonan juga telah dikuasai oleh Zizi pada saat berusia 2 tahun 8 bulan, jumlah 

bunyi fonem konsonan sebanyak 23 bunyi diantaranya [ b ], [ c ], [ d ], [ g ], [  h ], 

[ j ], [ k ], [ l ], [ m ], [ n ], [ p ], [ s ], [ t ] [ w ], [ y ], [ ŋ ], dan [ή]; Sedangkan 

bunyi fonem konsonan yang sudah dapat dimunculkan oleh Ikrom sebanyak 23 

bunyi diantaranya [ b ], [ c ], [ d ], [ g ], [  h ], [ j ], [ k ], [ l ], [ m ], [ n ], [ p ], [ s 

], [ t ] [ w ], [ y ], [ ŋ ], dan [ή]. Dari data-data hasil penelitian tersebut dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa ketika anak masih memiliki rentan usia 2-3 

tahun, masih ada beberapa fonem yang belum dapat diucapkannya, subjek belum 

menguasai fonem /r/ dan /z/, belum dapat membedakan antara bunyi /p/, /f/ dan 

/v/, terjadinya berbagai pelesapan bunyi seperti bunyi fonem /s/ menjadi /c/ pada 

kata [sakit], dan lain-lain; serta ditemukan penggantian untuk fonem sulit tersebut 

bersifat arbitrer. 
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Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeksripsikan penguasaan leksikon 

pada anak 2-3 tahun. Leksikon tersebut dibagi berdasarkan jenis kata. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penguasaan leksikon pada anak usia 2-3 tahun di 

analisis berdasarkan jenis kata yakni kata benda, kata sapaan, kata kerja, kata 

sifat, kata bilangan, kata ganti ( kata ganti orang pertama, kata ganti penunjuk 

tempat dan waktu, dan kata ganti penanya ). Berdasarkan hasil penelitian ada 

beberapa jenis kata yang masih belum dapat dimunculkan oleh subjek penelitian. 

Jenis kata yang sudah dapat dimunculkan oleh sebagian besar subjek penelitian 

ialah pada jenis kata kerja, ini dimungkinkan karena setiap orang memiliki naluri 

tersendiri untuk melakukan suatu hal. Pemerolehan leksikon sebagai suatu 

penguasaan bahasa tidak hanya terikat pada kemampuan mengucapkan atau 

melapalkan suatu kata akan tetapi kemampuan anak untuk mengaitkan jenis dan 

makna kata tersebut. Kriteria yang dipertimbangkan adalah anak telah dapat 

memproduksi bentuk yang dekat bunyinya dengan bentuk orang dewasa dan dapat 

mengaitkan bentuk dengan makna secara konsisten. 

5.2 SARAN 

Penelitian ini ingin mengungkap pemerolehan bahasa pada anak yang 

memiliki rentan usia antara 2-3 tahun yang dikaji melalui cabang ilmu 

fonologi dan leksikon. 

Penelitian ini diyakini masih belum bisa sepenuhnya menggambarkan 

secara jelas tentang struktur pemerolehan bahasa pada anak usia 2-3 tahun di Desa 

Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini 

dikarenakan kemampuan penulis yang masih kurang dalam menganalisis data. 
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Oleh karena itu, penelitian bahasa yang berkaitan dengan fonologi dan leksikon 

ini tertentu masih harus tetap ditingkatkan karena 

1. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merasa masih banyak 

kekurangan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh peneliti lain untuk melakukan 

penelitian selanjutnya terkait dengan pemerolehan bahasa pada anak usia 2-3 

tahun di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok 

Tengah. 

2. Penelitian terhadap pemerolehan bahasa sebagai salah satu usaha pelestarian 

dan pengembangannya perlu terus dilakukan. 

3. Pemrolehan bahasa pada anak dapat membantu kita untuk dapat aktif   

mengajarkan anak dalam berbicara. 

4. Penelitian akan bermanfaat untuk melestarikan budaya-budaya yang terdapat di 

dalam kelompok masyarakat tertentu. 
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Lampiran : 

 

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN 

 

 

ǝ : melambangkan bunyi alofon e pepet 

ε : melambangkan bunyi alofon e nada tinggi 

O : objek 

P : predikat 

S : subjek 

/ / : melambangkan fonem 

[ ] : melambangkan satuan fonetis 

KGO : kata ganti orang 

BSD2M: Bahasa Sasak Dialek Meriak- Meriku 

BI : Bahasa Indonesia 

ʔ : melambangkan fonem /q/ 

Ŋ : melambangkan fonem /ng/ 
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