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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan sarana perumusan 

maksud, penyampaian perasaan, dan memungkinkan penciptaan kegiatan 

sesama manusia, pengatur berbagai aktivitas kemasyarakatan, perencanaan 

dan pengarah masa depan. Bahasa sebagai alat komunikasi diperoleh manusia 

sejak lahir yang dikenal dengan istilah pemerolehan bahasa.  

Orang dewasa selalu terpesona oleh perkembangan bahasa pada anak-

anak, meskipun sepenuhnya lahir tanpa bahasa. Pada saat mereka berusia dini 

(0-4 tahun) anak-anak secara khusus telah memperoleh kosakata, sistem 

fonologi dan gramatika yang kompleks, dan aturan kompleks yang sama 

untuk bagaimana cara menggunakan bahasa mereka dengan sewajarnya 

dalam banyak latar sosial.  

Pemerolehan ini terjadi pada setiap anak di dalam masyarakat, apakah 

terpelajar atau bukan, hampir pada semua anak, dengan mengabaikan proses 

pertumbuhan. Alat-alat linguistik modern dan psikologi telah memungkinkan 

kita untuk mengatakan banyak hal tentang apa yang dipelajari anak-anak, dan 

langkah-langkah yang mungkin mereka lewati dalam perjalanan menuju 

kemampuan komunikatif orang dewasa.  

Akan tetapi kita masih mempunyai banyak pertanyaan yang tidak 

terjawab tentang bagaimana sebenarnya anak-anak memperoleh bahasa. 

Bagairnana cara mereka menentukan apa makna kata-kata atau bagaimana 
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cara menghasilkan ujaran yang bersifat gramatika yang belum pernah mereka 

dengar atau yang diproduksi sebelumnya? 

Seorang yang normal akan memperoleh bahasa ibu dalam waktu 

singkat. Hai ini bukan karena anak memperoleh rangsangan saja, lalu si anak 

memberika respon, tetapi karena setiap anak yang lahir telah dilengkapi 

dengan seperangkat peralatan yang memperoleh bahasa ibu. Alat ini disebut 

dengan Language Acquisition Device (LAD) atau Piranti Pemerolehan 

Bahasa.  

Seorang anak tidak perlu menghapal dan menirukan pola-pola kalimat 

agar mampu menguasai bahasa itu. Piranti pemeroiehan bahasa diperkuat 

oleh beberapa hal, yakni: pemerolehan bahasa anak mengikuti tahapan-

tahapan sama; tidak ada hubungan pemerolehan bahasa anak dengan tingkat 

kecerdasan; pemerolehan bahasa tidak terpengaruh oleh emosi maupun 

motivasi; dan pada masa pemerolehan tata bahasa anak di seluruh dunia sama 

saja. Si anak akan mampu mengucapkan suatu kalimat yang belum pernah 

didengar sebelumnya dengan menerapkan kaidah-kaidah tata bahasa yang 

tidak sadar diketahuinya melalui dan kemudian dicamkan dalam hatinya. 

Mencermati pendidikan anak usia dini yang dewasa ini ditempuh 

melalui TK atau PAUD merupakan fenomena yang sangat layak menjadi 

kajian. Pendidikan anak usia dini  (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
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pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Interkasi yang terjadi dalam PAUD antara pendidik dan peserta didik, 

peserta didik dengan peserta didik lain merupakan proses komunikasi yang 

unik. Setiap peserta didik yang berbeda usia tentu memiliki perbedaan dalam 

hal berkomunikasi dan berbahasa. Perbedaan kemampuan berbahasa dalam 

hal pemerolehan dan perkembangannya merupakan hal yang alamiah.  

Keunikan dalam pemerolehan bahasa anak dan pembelajaran bahasa 

Indonesia pada PAUD merupakan sebuah fenomena yang layak menjadi 

kajian. Apakah pembelajaran bahasa Indonesia pada PAUD sesuai dengan 

tingkat perkembangan bahasa anak di bawah usia lima tahun? Tentu saja hal 

ini akan dapat dijawab dengan melakukan kajian terhadap pemerolehan 

bahasa anak usia 0-4 tahun di desa Terara dan bagaimmana relevansinya pada 

pembelajaran bahasa Indonesia PAUD sebagai salah satu lembaga pembinaan 

anak usia dini. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bahasa sebagai alat komunikasi yang merupakan bunyi/ujaran yang 

diucapkan oleh penutur khususnya anak di bawah usia lima tahun memiliki 

keunikan. Berdasarkan hasil pengamatan sementara ada perbedaan antara 

individu dalam pemerolehan dan perkembangannya. Perbedaan pengucapan 

bunyi/ujaran secara fonologis, morfologis, semantik, dan sintaksis akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar kajian lebih terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, perlu 

dibatasi masalah yang akan diteliti. Fokus utama dalam kajian ini adalah 

tentang proses pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun terutama dalam 

pengucapan bunyi/ujaran (fonologis), morfologis, semantik, dan sintaksis. 

Kajian dilakukan pada anak usia 0-4 di desa Terara, kecamatan Terara 

kabupaten Lombok Timur.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1) Bagaimanakah pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun dalam tataran 

fonologi di desa Terara? 

2) Bagaimanakah pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun dalam tataran 

morfologis di desa Terara? 

3) Bagaimanakah pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun dalam tataran 

sintaksis di desa Terara? 

4) Bagaimanakah pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun dalam tataran 

semantik di desa Terara? 

5) Bagaimanakah relevansi pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada PAUD? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat ditentukan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 
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1) Mendeskripsikan proses pemerolehan  bahasa anak usia 0-4 tahun dalam 

tataran fonologis di desa Terara. 

2) Mendeskripsikan proses pemerolehan  bahasa anak usia 0-4 tahun dalam 

tataran morfologis di desa Terara. 

3) Mendeskripsikan proses pemerolehan  bahasa anak usia 0-4 tahun dalam 

tataran sintaksis di desa Terara. 

4) Mendeskripsikan proses pemerolehan  bahasa anak usia 0-4 tahun dalam 

tataran semantik di desa Terara. 

5) Mendeskripsikan relevansi pemerolehan  bahasa anak usia 0-4 tahun 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada PAUD. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. 

1) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan menjadi upaya 

pengembangan dan memperkaya kajian dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam psikolinguistik. Selain itu juga diharapkan dapat 

memberikan masukan dan manfaat bagi dunia pendidikan dalam 

pengembangan model pembelajaran bagi anak usia dini pada PAUD. 

2)  Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. 

a. Sebagai petunjuk bahwa bahasa anak usia dini pada peserta didik 

PAUD merupakan sebuah ujud psikologi dalam bahasa yang berbeda 

satu sama lain. 
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b. Untuk mengetahui proses pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun dan 

relevansinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada PAUD.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian tentang pemerolehan bahasa telah dilakukan oleh banyak 

peneliti, beberapa di antaranya yang relevan dengan kajian peneliti sebagai 

berikut.  

2.1.1 Echa, Kisah Pemerolehan Bahasa Anak Indonesia (Soenjono 

Dardjowidjojo, 2000) 

Dardjowidjojo (2012), salah seorang tokoh psikolinguistik 

Indonesia, dalam bukunya Echa: Kisah Pemerolehan Bahasa Anak 

Indonesia, menjelaskan bagaimana seorang anak Indonesia memeroleh 

bahasanya sejak lahir sampai berumur 5 tahun. Penelitian yang sudah 

dibukukan itu merupakan sebuah penelitian kualitatif yang longitudinal 

yang subjek penelitiannya adalah cucu dari peneliti. Perkembangan 

bahasa yang diobservasi adalah pemerolehan pada aspek fonologi, 

morfosintaksis, dan pragmatik. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam memeroleh 

bahasanya, banyak konsep universal yang dipatuhi oleh anak, namun 

derajat 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. Derajat 
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kepatuhannya menurun pada komponen sintaksis dan lebih menurun 

lagi pada komponen leksikon. Namun, penelitian tersebut hanya 

dilakukan kepada anak yang memeroleh bahasa yang monolingual. 

Penelitian yang dilakukan Dardjowidjojo (2000) memberikan 

kontribusi 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. Di samping aspek perkembangan bunyi 

bahasa, aspek morfosintaksis juga dibahas secara mendalam. Hal itu 

sangat membantu penelitian ini dalam memahami perkembangan 

bahasa anak yang lahir dalam lingkungan keluarga yang menggunakan 

bahasa daerah atau  bahasa Indonesia,  karena salah satu bahasa yang 

diperoleh anak tersebut menjadi subjek penelitian. 

Dardjowidjojo dalam bukunya Echa: Kisah Pemerolehan Bahasa 

Anak Indonesia, menjelaskan bagaimana seorang anak Indonesia 

memeroleh bahasanya sejak lahir sampai berumur 5 tahun. Penelitian 

yang sudah dibukukan itu merupakan sebuah penelitian kualitatif yang 

longitudinal yang subjek penelitiannya adalah cucu dari peneliti. 

Perkembangan bahasa yang diobservasi adalah pemerolehan pada aspek  

fonologi, morfosintaksis, dan pragmatik. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam memeroleh 

bahasanya, banyak konsep universal yang dipatuhi oleh anak, namun 

derajat kepatuhannya tidak sama pada setiap komponen bahasa yang 
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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. Derajat 

kepatuhannya menurun pada komponen sintaksis dan lebih menurun 

lagi pada komponen leksikon. Namun, penelitian tersebut hanya 

dilakukan kepada anak yang memeroleh bahasa yang monolingual. 

Penelitian yang dilakukan Dardjowidjojo (2000) memberikan 

kontribusi 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. Di samping aspek perkembangan bunyi 

bahasa, aspek morfosintaksis juga dibahas secara mendalam. Hal itu 

sangat membantu penelitian ini dalam memahami perkembangan 

bahasa anak yang lahir dalam lingkungan keluarga yang menggunakan 

bahasa Indonesia karena salah satu bahasa yang diperoleh anak yang 

menjadi subjek penelitian juga bahasa Indonesia. 

 

2.1.2 “Konstruksi Semantis Kata Pada Perkembangan Bahasa Indonesia 

Anak” (Sukartiningsih, 2010) 

Merupakan mahasiswa pascasarjana pada Universitas Negeri 

Surabaya, melakukan penelitian tentang konstruksi semantis kata pada 

perkembangan bahasa Indonesia anak. Tujuan penelitian adalah untuk 

menjelaskan konstruksi semantik bahasa Indonesia pada anak usia dini. 
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Rancangan penelitian ini merupakan penelitian longitudinal terhadap 

lima anak berusia antara 2 sampai dengan 4 tahun.  

Penelitian ini didasarkan pada kajian perkembangan 

psikolinguistik dan semantik-pragmatik pada anak usia dini. 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, perekaman, dan 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan gejala konstruksi semantik 

makna kata dalam bahasa Indonesia pada anak usia dini yang terdiri 

atas: (1) spesifikasi berlebihan, (2) generalisasi berlebihan, (3) tumpang 

tindih, (4) menuju spesifikasi makna, dan (5) asosiasi makna. Gejala 

generalisasi berlebihan dan tumpang tindih tampak mendominasi 

perkembangan makna kata pada usia 2 sampai dengan 4 tahun, 

walaupun pada usia 4 tahun gejala ini mulai menurun. 

 

2.1.3 “Studi Kasus Pemerolehan Fonologis Bahasa Indonesia pada Anak Usia 

4 Tahun” (Rahmat, 2010) 

Rahmat adalah mahasiswa pascasarjana program studi linguistik 

pada Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Dalam penelitiannya 

yang berjudul Studi Kasus Pemerolehan Fonologis Bahasa Indonesia 

pada Anak Usia 4 Tahun mendeskripsikan bagaimana subjek 

penelitiannya memperoleh fonologis bahasa Indonesia. Subjek 

penelitiannya adalah seorang anak bernama Arief yang berusia 4 tahun 

dengan lama penelitian 3 bulan. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan data di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa Arief mengalami penyimpangan proses fonologis 
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yang tipikal walaupun terdapat kelainan yaitu ketika bunyi-bunyi tipikal 

yang diperoleh berada pada posisi awal kata dia mengalami hambatan 

unutk mengeliminirnya. 

Adalah benar bahwa pemerolehan bahasa sangat bergantung pada 

kemampuan neurobiologis bukan pada hitungan tahun usia. Terbukti 

salah satu teman bermain Arief yang bukan merupakan objek penelitian 

saya sudah dapat mengucapkan bunyi /r/ pada usia 2,1 tahun. 

Disadari bahwa penelitian ini sangat terbatas, selain data yang 

sedikit penelitian ini pun belum didukung oleh teori – teori yang lebih 

komprehensif. Penelitian lanjutan perlu dilakukan guna mengetahui 

penyebab terhambatnya eliminasi proses fonologis yang dialami oleh 

Arief.  

2.1.4 “Pemerolehan Bahasa Pertama Anak Kembar Usia Satu Tahun Delapan 

Bulan” (Nanda, 2010) 

Penelitian bertopik pemerolehan bahasa pertama anak kembar 

yang usianya satu tahun delapan bulan. Yang menjadi subjek 

penelitiannya adalah anak kembar dengan menggunakan metode 

penelitian berupa observasi dan catatan harian. Penelitian dilakukan di 

Bukit Tinggi,  Sumatera Barat. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara 

empiris tentang pemerolehan bahasa anak kembar usia setahun delapan 

bulan. Pemerolehan bahasa yang diteliti husus mengenai pemerolehan 

morfologi dan sintaksis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) anak 
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kembar ini mampu mengucapakan satu, dua sampai tiga kata dengan 

mengucapkan suku kata awal; (2) kebanyakan kata-kata yang diucapkan 

adalah yang menggambarkan kegiatannya dan dekat dengannya sehari-

hari; (3) kedua anak ini mampu mengucapakan kalimat yang 

merupakan pernyataan dan pertanyaan; (4) kedua anak ini mampu 

mengerti kalimat perintah yang diucapkan ibunya dan dapat member 

respon secara non verbal dengan benar. 

 

2.1.5 “Pemerolehan Bahasa Anak usia 3 Tahun” (Lia Muliawati, 2011) 

Muliawati melakukan penelitian di Cianjur, Jawa Barat dengan 

subjek penelitian pemerolehan bahasa anak usia 3 tahun. Hasil 

penelitiannya dipublikasikan melalui makalah, penelitian  berangkat 

dari rumusan masalah sebagai berikut (1) bagaimana panjang kalimat 

yang digunakan anak usia tiga tahun dalam bertutur? (2) bagaimana 

struktur kalimat yang digunakan anak usia tiga tahun dalam bertutur? 

(3) bagaimana ujaran setiap giliran tutur yang digunakan anak usia tiga 

tahun dalam bertutur? 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan (1) 

mendeskripsikan panjang kalimat yang digunakan anak usia tiga tahun 

dalam bertutur, (2) mendeskripsikan penguasan kalimat yang digunakan 

anak usia tiga tahun dalam bertutur, dan (3) mendeskripsikan ujaran 

setiap giliran tutur yang digunakan anak usia tiga tahun dalam bertutur.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengolahan data terhadap transkripsi 
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data hasil rekaman, mengidentifikasi data, menganalisis data serta 

menyimpulkan data. Pengidentifikasian dilakukan dengan 

menggunakan analisis fonologi pada anak usia tiga tahun . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis tindak tutur anak 

yang berusia tiga tahun  berdasarkan panjang kalimat anak usia tiga 

tahun dalam bertutur pada umumnya mengucapkan kata-kata secara 

terpenggal serta penguasaan bahasa yang dikuasai anak diperoleh 

melalui tahapan-tahapan tertentu. Anak umur tiga tahun sudah mampu 

menyusun kalimat dalam bertutur meskipun masih sangat sederhana 

dan terbatas. Berdasarkan jumlah ujaran setiap giliran tutur dibuktikan 

anak tiga tahun dalam bertutur hanya menjawab pertanyaan dari lawan 

tutur. 

 

2.1.6 “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 peran penting dalam kehidupan manusia. Selain 

sebagai medium untuk melakukan tindakan, bahasa juga berfungsi 

sebagai cerminan budaya penuturnya. Bahasa adalah sumber kehidupan 

dan kekuatan. Bahasa dapat mengontrol perilaku, merealisasikan 

tindakan dan mengubah situasi. Bahasa adalah lambang bunyi yang 

bersifat arbitrer yang digunakan dalam komunikasi dan memungkinkan 
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orang-orang dari latar belakang budaya berbeda dapat berinteraksi. 

(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 emosional anak saat berlatih mengucapkan kata-

kata. Anak-anak yang mendapatkan bimbingan dan dorongan moral 

yang sangat kuat akan memperoleh kata-kata yang banyak dan 

bervariasi dibandingkan anak-anak lainnya. Makalah ini menguraikan 

secara singkat dan sederhana proses pemerolehan bahasa tersebut secara 

pragmatis dan memaparkan beberapa contoh ucapan anak untuk fonem-

fonem tertentu yang secara umum mengalami kesulitan dalam 

pengucapan (ditinjau secara fonologis). Dari berbagai macam 

keuniversalan serta proses pemerolehan seperti yang baru saja 

digambarkan tampak bahwa pemerolehan bahasa seorang anak 

berkaitan erat dengan keuniversalan bahasa. Bahkan keterkaitan ini 

lebih menjurus lagi dalam arti bahwa ada elemen-elemen bahasa yang 

urutan pemerolehannya bersifat universal absolut, ada yang universal 
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statistikal, dan ada pula yang universal implikasional. (Soenjono 

Dardjowidjojo : 21) 

  

2.2 Konsep (Definisi Operasional) 

Judul penelitian ini adalah  Pemerolehan Bahasa Anak Usia 0-4 di 

desa Terara dan Relevansinya Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia : 

Sebuah Kajian Psikolinguistik. Penelitian ini memerlukan penjelasan atas 

pengertian-pengertian yang tertuang dalam judul penelitian tersebut sehingga 

persamaan persepsi dapat tercapai. 

Pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan 

oleh anak secara alamiah pada waktu dia belajar bahasa ibunya atau bahasa 

pertamanya. Pemerolehan bahasa pertama, di samping secara natural juga 

dipengaruhi oleh lingkungan. Pemerolehan bahasa pada kenyataannya 

didapatkan secara tidak sadar oleh anak, tetapi sadar bahwa ia sedang 

menggunakan bahasa dalam komunikasinya, demikian halnya dengan kaidah-

kaidah bahasa yang diperolehnya. 

Pemerolehan bahasa secara alamiah merupakan sesuatu yang 

merupakan kodrat sebagai makhluk sosial, sedangkan pemerolehan dari 

lingkungan merupakan input dari interaksi yang terjadi dalam pergaulan 

dengan orang lain. 

Secara universal, pemerolehan bahasa pertama secara alamiah lebih 

banyak pada tataran fonologi dibandingkan dengan morfologi, sintaksis, atau 

semantik. Pemerolehan bahasa seorang anak juga dipengaruhi oleh interaksi 
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sosial yang terjadi dalam pergaulannya dengan teman sebaya atau orang yang 

lebih tua. 

Jika digambarkan, pemerolehan bahasa anak itu seperti sebuah 

gamelan atau gendang belek  yang memainkan irama dengan berbagai bunyi 

yang saling melengkapi; ada bunyi gong, gendang, reong, seruling, oncer, dan 

sebagainya yang semuanya akan saling mengisi titik-titik kosong yang tepat. 

Apabila alat-alat dalam gamelan atau gendang belek itu berbunyi sendiri-

sendiri maka akan menjadi sangat sederhana, tetapi karena adanya interkasi 

antara satu alat dengan alat lainnya maka terjadi sebuah instrumen yang 

sangat padu. 

 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Hakikat Pemerolehan Bahasa 

Pemerolehan bahasa umumnya berlangsung dilingkungan masyarakat 

bahasa target dengan sifat alami dan informal serta lebih merujuk pada 

tuntutan komunikasi. Berbeda dengan belajar bahasa yang berlangsung secara 

formal dan artifisial serta merujuk pada tuntutan pembelajaran (Schutz, 

2006:12).  

Pemerolehan bahasa dibedakan menjadi pemerolehan bahasa pertama 

dan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa pertama terjadi jika 

anak belum pernah belajar bahasa apapun, lalu memperoleh bahasa. 

Pemerolehan ini bisa satu bahasa atau monolingual FLA (first language 

acquisition), bisa dua bahasa secara bersamaan atau berurutan (bilingual 

FLA). Bahkan bisa lebih dari, dua bahasa (multilingual FLA). Sedangkan 
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pemerolehan bahasa kedua terjadi jika seseorang memperoleh bahasa setelah 

menguasai bahasa pertama atau merupakan proses seseorang 

mengembangkan keterampilan dalam bahasa kedua atau bahasa asing.  

Menurut Vygotsky pemerolehan bahasa pertama diperoleh dari 

interaksi anak dengan lingkungannya, Walaupun anak sudah memiliki potensi 

dasar atau piranti pemerolehan bahasa yang oleh Chomsky disebut language 

acquisition device (LAD), potensi itu akan berkembang secara maksimal 

setelah mendapat stimulus dari lingkungan.  

 Chomsky menyatakan bahwa supaya pemerolehan bahasa pada anak 

itu menjadi kenyataan, seorang anak harus diperlengkapi secara alami dengan 

struktur internal yang kaya (Harras, 2009:35). Selanjutnya Chomsky memulai 

gagasannya dengan asumsi dasar bahwa anak memeperoleh bahasa tidak 

hanya sekadar belajar sebuah akumulasi tuturan yang acak, tetapi 

mempelajari seperangkat kaidah yang melandasi prinsip pembentukan pola 

ujaran (Harras, 2009:36). 

Anak belajar berbicara pada waktu tertentu, sedangkan bahasa yang 

dipelajarinya adalah bahasa yang ia dengar dari kedua orang tuanya dan 

lingkungan sekitarnya. Akan tetapi kemampuan anak dalam belajar suatu 

bahasa disyaratkan dengan kematangan artikulasinya dan fungsi 

mentalistiknya (Hamdani, 2008:20). 

Kematangan merupakan syarat penting; ia berkaitan dengan 

pertumbuhan, sementara latihan berkaitan dengan belajar. Kedua-duanya 

sama-sama diperlukan, di mana kita tidak dapat memisahkan keduanya dalam 
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berbagai teknik kegiatan yang dilaksanakan oleh individu dan yang pada 

hakikatnya merupakan hasil interaksi antara masing-masing kematangan dan 

belajar (Shalih, 1972 dalam Hamdani, 2008:20). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, disimpulkan bahwa pemerolehan 

bahasa anak merupakan akumulasi tuturan yang acak bersamaan dengan 

kematangan artikulasinya dan fungsi mentalistiknya. 

 

2.3.2 Tahapan Perkembangan Bahasa Anak 

Merujuk pada pendapat Aitchison dalam Harras (2009:50), tahapan 

perkembangan bahasa anak sebagai berikut. 

Tabel 01 

Tabel Perkembangan Bahasa Anak 

 

Tahapan Perkembangan Bahasa Usia 

Menangis Lahir 

Mendekur 6 Minggu 

Meraban 6 Bulan 

Pola Intonasi 8 Bulan 

Tutur Satu Kata 1 Tahun 

Tutur Dua Kata 18 Bulan 

Infleksi Kata 2 Tahun 

Kalimat Tanya dan Ingkar 2,4 Tahun 

Kontruksi yang Jarang dan Kompleks 5 tahun 

Tutur yang Matang 10 Tahun 

 

Menurut Piaget (http://www.SK.com.br/.sk-vyqot.html) seperti 

dikutip Ginn, mengklasifikasi perkembangan bahasa ke dalam tujuh tahapan, 

yaitu. (a) Tahap Meraban (Pralinguistik 0,0-0,5) Pertama, (b) Tahap Meraba 

(Pralinguistik 0,5-1,0) Kedua: Kata Nomsens, (c) tahap Linguistik I 

Holoprastik; Kalimat satu Kata (1,0-2,0), (d) Tahap Linguistik II Kalimat 

Dua Kata (2,0-3,0), (e) Tahap Linguistik III. Pengembangan Tata Bahasa 

http://www.sk.com.br/.sk-vyqot.html
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(3,0-4,0), (f) Tahap Linguistik IV Tata Bahasa Pra-Dewasa (4,0-5,0) dan (g) 

Tahap Linguistik V Kompetensi Penuh (5,0-....). 

Pada tahap pralinguistik pertama anak belum dapat menghasilkan 

bunyi secara normal, pada tahap pralinguistik yang kedua anak sudah dapat 

mengoceh atau membabel dengan pola suku kata yang diulang-ulang. Bahkan 

menjelang usia 1 tahun anak sudah mulai mengeluarkan pola intonasi dan 

bunyi-bunyi tiruan. Pada tahap linguistik I anak sudah mulai menggunakan 

serangkaian bunyi ujaran yang menghasiikan bunyi ujaran tunggal yang 

bermakna. Pada tahap linguistik II kosa-kata anak mulai berkembang dengan 

pesat, ujaran yang diucapkan terdiri atas dua kata dan mengandung satu 

konsep kalimat yang lengkap. Pada tahap linguistik III anak mampu 

menggunakan lebih dari dua kata, kalimat yang diungkapkan biasanya 

menyatakan makna khusus yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Pada tahap linguistik IV anak sudah mampu menyusun kalimat yang cukup 

lengkap meskipun masih ada kekurangan pada penggunaan infeksi dan kata 

fungsi. Dan pada tahap linguistik yang terakhir anak sudah memiliki 

kompetensi penuh dalam berbahasa.  

 

2.4 Keuniversalan Pemerolehan Bahasa 

Pemerolehan bahasa anak berkaitan erat dengan konsep universal 

yang mempengaruhi pada sifat kodrati komponen bahasa.  

2.4.1 Keuniversalan Komponen Fonologi 

Kaitan antara konsep universal dengan pemerolehan fonologi, ahli 

yang pandangannya sampai kini belum disanggah orang lain adalah Roman 
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Jakobson (Dardjowidjojo, 2012:238). Roman Jakobson mengemukakan 

adanya universal pada bunyi bahasa manusia dan urutan pemerolehan bunyi-

bunyi tersebut. 

Menurut Jakobson (via Dardjowidjojo, 2012:238) pemerolehan bunyi 

berjalan selaras dengan kodrat bunyi itu sendiri. Bunyi pertama yang keluar 

waktu anak mulai berbicara adalah kontras antara konsonan dan vokal. Dalam 

hal vokal, hanya bunyi /a/, /i/, dan /u/ yang akan keluar duluan. Dari tiga 

bunyi ini, /a/ akan keluar lebih dahulu daripada /i/ atau /u/.Penyebabnya 

adalah bahwa ketiga bunyi ini membentuk apa yang dia namakan Sistem 

Vokal Minimal (Minimal Vocalic System): bahasa mana pun di dunia pasti 

memiliki minimal tiga vokal ini (Jakobson, 1971:8-29 via Dardjowidjojo, 

2012:238). 

Mengenai konsonan Jakobson mengatakan bahwa kontras pertama 

yang muncul adalah oposisi antara bunyi oral dengan bunyi nasal (/p-b/ 

dan/m-n/) dan kemudian disusul oleh kontras antara bilabial dengan dental 

(/p/ - /t/). Sistem kontras ini dinamakan Sistem Konsonantal Minimal 

(Minimal Consonantal System). 

Macam dan jumlah bunyi pada bahasa bisa saja berbeda-beda dari satu 

bahasa ke bahasa yang lain. Akan tetapi, hubungan antara satu bunyi dengan 

bunyi yang lain bersifat universal. Jakobson mengajukan hukum,  yang 

dinamakan Laws of Irreversible Solidarity yang esensi dirumuskan sebagai 

berikut. 

1) Apabila suatu bahasa memiliki konsonan hambat velar, 

bahasa tersebut pasti memiliki konsonan hambat dental dan 
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bilabial. Contoh: bila bahasa A memiliki bunyi /k/ dan /g/, 

bahasa tadi pasti memiliki /t/-/d/ dan /p/-/b/. 

2) Apabila suatu bahasa memiliki konsonan friaktif, bahasa tadi 

pasti memiliki konsonan hambat. Contoh: bila bahasa A 

memiliki /f/ dan /v/, bahasa tadi pasti memiliki /p/-/b/, /t/-/d/ 

dan /k/-/g/. 

3) Apabila suatu bahasa memiliki konsonan afrikat, bahasa tadi 

pasti memiliki konsonan friaktif dan konsonan hambat. 

Contoh: bila bahasa A memiliki /c/-/j/, bahasa tadi pasti 

memiliki /s/. /t/, dan /d/ (Dardjowidjojo, 2012:238). 

 

Hukum ini juga meramalkan uraian kesukaran masing-masing bunyi. 

Pada umumnya bunyi yang letaknya di bagian depan mulut lebih mudah 

daripada yang di belakang bagian mulut. Dengan demikian, /p/ dan /b/ adalah 

lebih mudah daripada /k/ dan /g/. 

Kaitannya dengan pemerolehan bahasa adalah bahwa bunyi yang 

dikuasai anak mengikuti urutan universal di atas. Karena /m/ adalah bilabial 

dan karenanya mudah, dan karena /a/ adalah juga mudah maka bunyi /m/ dan 

/a/ akan keluar pada anak. Begitu juga /p/. Itulah sebabnya mengapa kata 

awal yang keluar pada anak adalah /papa/ atau /mama/-- yang oleh orang tua 

diartikan sebagai ayah dan ibu! (Gass dan Skinner, 2001:93 via 

Dardjowidjojo, 2012:239). 

Urutan pemunculan bunyi ini bersifat genetik dan karena 

perkembangan biologi manusia tidak sama maka kapan munculnya suatu 

bunyi tidak dapat diukur dengan tahun atau bulan kalender. Echa, misalnya 

baru dapat mengucapkan /r/ pada umur 4,9 tahun (Dardjowidjojo, 2010:113 

via Dardjowidjojo, 2012:239), tetapi adiknya Dhira, sudah dapat 

mengucapkan bunyi ini pada umur 3,0 tahun. Yang harus dipegang sebagai 

patokan adalah suatu bunyi tidak akan melangkahi bunyi yang lain. Tidak 
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akan ada anak Indonesia yang sudah dapat mengucapkan /r/ tetapi belum bisa 

mengucapkan /p/, /g/, dan /j/. Kapan bunyi-bunyi ini akan muncul berbeda 

dari satu anak ke anak yang lain (Dardjowidjojo, 2012:239). 

  

2.4.2 Keuniversalan Komponen Sintaktik dan Semantik 

Berbeda dengan komponen fonologi, komponen sintaktik dan 

semantik memiliki derajat keuniversalan yang lebih rendah. Mungkin hal ini 

karena penelitian kita yang memang belum jauh, tetapi mungkin pula karena 

kodrat dua komponen ini berbeda. Pada komponen fonologi, urutan 

pemunculan bunyi terkait langsung dengan pertumbuhan biologi dan 

neurologi anak. Pada komponen sintaktik dan semantik kaitan ini tidak 

langsung (Dardjowidjojo, 2012:240). 

Namun demikian, pada komponen sintaktik ada pola-pola kalimat 

yang diperoleh secara universal. Anak di mana pun juga selalu mulai dengan 

ujaran yang berupa satu kata, kemudian berkembang menjadi dua kata; 

setelah itu, tiga kata atau lebih. Anak kalimat relatif yang terletak pada akhir 

kalimat lebih dulu diperoleh daripada anak kalimat relatif yang diselipkan di 

tengah kalimat. 

Dalam sub-komponen morfologi, afiks infleksional cenderung 

dikuasai lebih dahulu daripada afiks derivasional (Peters, 1955 via 

Dardjowidjojo, 2012:240). Meskipun kontroversial (Gentner, 1982; Bloom 

dkk 1993; Tardif 1995 via Dardjowidjojo, 2012:240), pada umumnya anak 

menguasai nomina lebih awal dan lebih banyak daripada verba. 
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2.5 Teori Pemerolehan Bahasa 

2.5.1 Teori Behaviorisme 

Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat 

diamati langsung dan hubungan antara rangsangan (stimulus) dan reaksi 

(response ). Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat 

terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi 

tersebut dibenarkan. Dengan demikian, anak belajar bahasa pertamanya. 

Skinner adalah tokoh aliran behaviorisme. Menurut Skinner, perilaku 

kebahasaan sama dengan perilaku yang lain, dikontrol oleh konsekuensinya. 

Apabila suatu usaha menyenangkan, perilaku itu terus akan dikerjakan. 

Sebaliknya, apabila tidak menguntungkan, perilaku itu akan ditinggalkan. 

Singkatnya, apabila ada reinforcement   yang cocok, perilaku akan berubah 

dan inilah yang disebut belajar. 

Menurut Brown (dalam Pateda, 1998: 43) pendekatan behavioristik 

atau kaum impiris yang dipelopori oleh Skinner, anak yang baru lahir ke 

dunia ini dianggap kosong dari bahasa atau kosong dari struktur linguistik 

yang dibawanya. Anak tersebut ibarat tabularasa atau kertas putih yang belum 

ditulisi, lingkungannyalah yang akan memberi corak dan warna pada kertas 

itu. Namun, pemerolehan seperti ini memerlukan penguatan (reinforcment) 

 

2.5.2 Teori Nativisme  

Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya 

dapat dikuasai oleh manusia, binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa 

manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, 
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perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan (genetik), setiap bahasa 

memiliki perkembangan yang sama (merupakan sesuatu yang universal), dan 

lingkungan yang memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa. 

Kedua, bahasa dapat dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, 

lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi 

penguasaan tata bahasa yang rumit dari orandg dewasa. 

Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit 

sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melaui 

“peniruan”. Nativisme juga percaya bahwa setiap manusia yang lahir sudah 

dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa (Language Acquisition 

Device, disingkat LAD). Neil (Tarigan, 1998:239) mempunyai 4 ciri utama, 

yaitu (1) kemampuan untuk membedakan bunyi-bunyi yang lain; (2) 

kemampuan mengorganisasikan peristiwa-peristiwa linguistik ke dalam 

berbagai kelas; (3) pengetahuan mengenal jenis sistem linguistik tertentu 

sajalah yang mungkin mengungkapkan hal itu, sedangkan yang lain-lainnya 

tidak; (4) kemampuan memanfaatkan secara konstan evaluasi untuk 

membangun sistem yang mungkin paling sederhana dari data yang 

ditemukan. Mengenai bahasa apa yang akan diperoleh anak bergantung pada 

bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh, seorang 

anak yang dibesarkan di lingkungan Amerika sudah pasti bahasa Inggris 

menjadi bahasa pertamanya. 

(Bolinger, 1975: 267) berpendapat bahwa anak-anak yang lahir ke 

dunia ini telah membawa kapasitas atau potensi bahasa yang akan 
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berkembang nantinya sesuai dengan proses kematangan jntelektual anak itu. 

Potensi bahasa ini akan berkembang bagi anak-anak apabila saatnya sudah 

tiba. 

Semua anak yang normal dapat belajar bahasa apa saja yang 

digunakan oleh masyarakat sekitar. Apabila diasingkan sejak lahir, anak ini 

tidak memperoleh bahasa. Dengan kata lain, LAD tidak mendapat “makanan” 

sebagaimana biasanya sehingga alat ini tidak bisa mendapat bahasa pertama 

sebagaimana lazimnya seperti anak yang dipelihara oleh srigala (Baradja, 

1990:33). Tanpa LAD, tidak mungkin seorang anak dapat menguasai   bahasa 

dalam waktu singkat dan bisa menguasai sistem bahasa yang rumit. LAD juga 

memungkinkan seorang anak dapat membedakan bunyi bahasa dan bukan 

bunyi bahasa. 

 

2.5.3 Teori Kognitivisme 

Menurut teori ini, bahasa bukanlah, suatu ciri alamiah yang terpisah 

melainkan salah satu diantara beberapa kemampuan yang berasal dari 

kematangan kognitif. Bahasa disertukturi oleh nalar. Perkembangan bahasa 

harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di 

dalam kognisi. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif mementukan 

perkembangan bahasa (Chaer, 2009: 223). Hal ini tentu saja berbeda dengan 

pendapat Chomsky yang menyatakan bahwa mekanisme umum dari 

perkembangan kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang 

kompleks, abstrak, dan khas. Begitu juga dengan slingkungan berbahasa. 

Bahasa harus diperoleh secara alamiah. 
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Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah 

perkembangan kognitif, barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk 

keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum 

ada. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. Pada akhir 

usia satu tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat 

permanen sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk 

mempresentasikan benda yang tidak hadir dihadapannya. Simbol ini 

kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan anak. 

Pendekatan kognivistik yang dipelopori oleh Louis Bloom 

(Pateda,1998) memandang bahwa pemerolehan bahasa anak-anak harus 

dilihat dari fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Itulah sebabnya penganut 

aliran ini membantah bahwa kalimat dua kata (pivot grammar) yang 

dikemukakan kaum mentalis, mungkin saja mengandung tafsiran yang lebih 

dari satu, karena menurut pandangan kognitivistik anak-anak bukan belajar 

struktur luar (surface structure ) tetapi mempelajari struktur dalam (deep 

structure)  dari bahasa itu. 

 

2.5.4 Teori Interaksionisme 

Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa 

merupakan hasil interaksi antara  kemampuan mental pembelajaran dan 

lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya 

interaksi antara masukan “input” dan kemampuan internal yang dimiliki 

pembelajar. Setiap anak sudah memiliki LAD sejak lahir. Namun, tanpa ada 
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masukan yang sesuai tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu 

secara otomatis. 

Mengenai teori-teori pemerolehan bahasa disesuaikan dengan struktur 

bahasa, yaitu fonologi, sintaksis dan semantik yang diungkapkan oleh Pateda 

(1998). Menurut Pateda ada beberapa teori struktural sejagat, (Jacobson), 

teori semantik sejagat (Shvachkin), teori behavioris (Mowrer), teori 

bahavioris sejagat (Olmsted), teori generatif struktural (Moskowizt), teori 

fonologi alami (Stampe), teori prosodik akustik (Weterson), teori penuh 

sistem logogen (Smith), teori keutamaan pemerolehan leksikon (Ferguson), 

teori kontras dan proses (Ingram), teori pendekatan pemecahan masalah 

(Kiparsky dan Menn), dan teori sintetik Gestalt (Peters). Teori-teori tentang 

pemerolehan sintaksis menggunakan teori formal. 

(Brown, dkk) yang berfokus pada pengarektisasian bentuk atau 

struktur ucapan anak-anak. Teori fungsional yang mengemukakan bahwa 

terdapat tiga perkembangan bahasa pada anak yang dituturkannya dengan 

konstruksi negasi, konstruksi pertanyaan, dan konstruksi verba “to be” dalam 

bahasa Inggris, sedangkan teori tentang semantik menggunakan teori 

fungsional yang mengaitkan pemaknaan ucapan anak dengan situasi waktu 

itu. Teori sistem semantik yang menyangkut pemerolehan pada ciri-ciri 

individual anak secara semesta, dan teori konseptual yang menyatakan bahwa 

ucapan-ucapan yang dihasilkan anak-anak sebagian didesak oleh berbagai hal 

yang mereka pikirkan mengenai hal itu. 
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Penganalisaan ketiga komponen tersebut (fonologi, sintaksis, dan 

semantik) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari apa yang biasa 

dinamakan pemerolehan bahasa. 

 

1. Pemerolehan dalam bidang Fonologi 

Pada waktu dilahirkan, anak hanya memiliki sekitar 20% dari otak 

dewasanya. Ini berbeda dengan binatang yang sudah memiliki sekitar 70%. 

Karena  perbedaan inilah maka binatang sudah dapat melakukan banyak hal 

segera sesudah lahir, sedangkan manusia hanya bisa menangis dan 

menggerak-gerakkan badannya. Proposi yang ditakdirkan kecil pada manusia 

ini mungkin memang “dirancang” agar pertumbuhan otaknya proposional pula 

dengan pertumbuhan badannya. 

Pada umur sekitar 6 minggu, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi 

yang mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Bunyi-bunyi ini belum dapat 

dipastikan bentuknya karena memang terdengar dengan jelas. Proses bunyi-

bunyi seperti ini dinamakan cooing, yang telah diterjemahkan menjadi 

dekutan (Dardjowidjojo 2012: 63). Anak mendekutkan bermacam-macam 

bunyi yang belum jelas identitasnya. 

Pada sekitar umur 6 bulan, anak mulai mencampur konsonan dengan 

vokal sehingga membentuk apa yang dalam bahasa Inggris dinamakan 

babbling, yang telah diterjemahkan menjadi celotehan (Darmowidjojo: 2012: 

63). Celotehan dimulai dengan konsonan dan diikuti diikuti oleh sebuah vokal. 

Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan bilabial hambat dan bilabial 

nasal. Vokalnya adalah /a/. dengan demikian, strukturnya adalah CV. Ciri lain 
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dari celotehan adalah bahwa CV ini kemudian diulang sehingga muncullah 

struktur seperti berikut:   C1 V1 C! V! C1 V!……papapa  mamama  

bababa….. 

Orang tua kemudian mengaitkan “kata” papa dengan ayah mama 

dengan ibu meskipun apa yang ada dibenak anak tidaklah kita ketahui; tidak 

mustahil celotehan itu hanyalah sekedar latihan artikulori belaka. Konsonan 

dan vokalnya secara gradual berubah sehingga muncullah kata-kata seperti 

dadi, dida, tita, dita,mama, mami, dan sebagainya. 

 

2. Pemerolehan dalam bidang Sintaksis 

Berdasarkan sudut pandang kajian sintaksis, anak memulai berbahasa 

dengan mengucapkan satu kata (atau bagian kata). Kata ini, bagi anak 

sebenarnya adalah kalimat penuh, tetapi karena dia belum dapat mengatakan 

lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat itu. 

Yang menjadi pertanyaan adalah kata mana yang dia pilih? Seandainya anak 

itu bernama Dodi dan yang ingin ia sampaikan adalah Dodi mau bubuk, dia 

akan memilih di (untuk Dodi), mau (untuk mau), ataukah buk (untuk bubuk)? 

Kita pasti akan menerka bahwa dia akan memilih buk. Tapi mengapa 

demikian? 

Dalam pola pikir yang masih sederhana pun tampaknya anak sudah 

mempunyai pengetahuan tentang informasi lama versus informasi baru. 

Kalimat diucapkan untuk memberikan informasi baru kepada pendengarnya. 

Dari tiga kata pada kalimat Dodi mau bubuk, yang baru adalah kata bubuk. 

Karena itulah anak memilih buk, dan bukan di, atau mau. Dengan singkat 
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dapat dikatakan bahwa dalam ujaran yang dinamakan Ujaran Satu Kata, USK 

anak tidak sembarangan saja memilih kata yang memberikan informasi baru. 

 

3. Pemerolehan dalam bidang Semantik 

Berdasarkan sudut pandang kajian sintaksis, USK (Ujaran Satu Kata) 

sangatlah sederhana karena memang hanya terdiri dari satu kata saja, bahkan 

untuk bahasa seperti bahasa Indonesia hanya sebagian saja dari kata itu. 

Namun dari segi semantiknya, USK adalah kompleks karena satu kata ini  bisa 

memiliki lebih dari satu makna. Anak yang mengatakan /b/ untuk mobil bisa 

bermaksud mengatakan. 

# Ma, itu mobil. 

# Ma, ayo kita ke mobil. 

# Aku mau ke mobil. 

# Aku minta (mainan) mobil. 

# Aku nggak mau mobil. 

# Papa ada di mobil, dan sebagainya. 

 

Kata mempunyai jalur hierarki semantik. Perkutut Bangkok adalah 

satu jenis perkutut, dan perkutut adalah satu jenis perkutut, dan perkutut 

adalah satu dari sekian banyak macam burung. Sementara itu, burung adalah 

salah satu binatang, dan binatang adalah salah satu wujud dari makhluk. 

Dalam hal pemerolehan kata, anak tidak akan memperoleh kata yang 

hirarkinya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Anak akan mengambil apa yang 

dinamakan basic level category , yakni, suatu kategori dasar yang tidak terlalu 

tetapi juga tidak terlalu rendah. Dalam contoh binatang di atas, anak tidak 
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akan mengambil binatang atau makhluk; dia juga tidak akan mengambil 

perkutut. Dia akan mengambil kata yang dasar, yakni, burung. Tentu saja 

inputnya adalah dari bahasa sang ibu tetapi bahasa sang ibu juga mengikuti 

prinsip ini. 

 

 

  



32 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode kualitatif 

deskriptif. Langkah-langkah penelitian yang meliputi penyusunan, rancangan 

penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan jenis dan sumber data, 

penentuan dan penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, 

dan penyajian hasil analisis data. 

3.1 Pendekatan/Sifat Penelitian 

Menurut  Arikunto (2006:82), pendekatan penelitian dapat dibedakan 

atas beberapa jenis, tergantung dari sudut pandangnya, walaupun sebenarnya 

antara jenis yang satu dengan jenis yang lain kadang-kadang saling oper 

lapping.  

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam kajian ini menurut model 

pengembangan atau model pertumbuhan. 

a. “One-shot” model, yaitu model pendekatan yang menggunakan satu kali 

pengumpulan data pada “suatu ketika”. 

b. Longitudinal model, yaitu mempelajari berbagai tingkat pertumbuhan 

dengan cara “mengikuti” perkembangan bagi individu-individu yang sama. 

c. Cross-sectional model, yaitu gabungan antara model a dan b, untuk 

memperoleh data yang lebih lengkap yang dilakukan dengan cepat, 

sekaligus dapat menggambarkan perkembangan individu selama dalam 

masa pertumbuhan karena mengalami subjek dari berbagai tingkat umur.  
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan cross-sectional, yaitu gabungan antara 

pendekatan one-shot dan pendekatan longitudinal. Penggunaan pendekatan cross-

sectional dirasakan akan lebih baik karena pengumpulan data dari berbagai 

tingkat umur subjek penelitian, di samping untuk mendapatkan data lebih cepat. 

Penelitian ini bersifat empiris, karena peneliti mengamati langsung 

peristiwa yang terjadi di lapangan. Menurut Iskandar (2009:7) penelitian empiris, 

adalah peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam penelitian yang 

dapat diamati, diperiksa, dan diteliti kebenaran alias dapat diuji secara nyata 

sehingga dapat menjadi pengetahuan baru yang terkontrol. 

 

3.2 Setting 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Baru desa Terara kecamatan 

Terara kabupaten Lombok Timur.  

3.2.2 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan seluruh subjek penelitian. Populasi menurut 

Singarimbun (via Iskandar, 2009:68) adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit 

analisis yang memiliki ciri-ciri yang akan diduga.  Nawawi via Iskandar 

(2009:68) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat terdiri 

dari manusia, nilai les atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa populasi adalah 

seluruh subjek penelitian, baik itu manusia atau peristiwa yang menjadi 
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sumber data, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian 

adalah anak yang berusia 0-4 tahun yang berjumlah 40 orang berada di 

Kampung Baru desa Terara Kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur, 

dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 02 

Populasi Penelitian 

No Usia Anak Laki Perempuan Jumlah 

1 0 – 1 tahun 2 3 5 

2 1 – 2 tahun 3 2 5 

3 2 – 3 tahun 6 9 15 

4 3 – 4 tahun 7 8 15 

Jumlah 18 22 40 

 

3.2.3 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian 

sampel (Arikunto, 2006:131). Menurut Sugiyono(2005:91 via Iskandar, 

2009:69) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. 

Iskandar (2009:69), sampel adalah sebagian populasi yang diambil 

secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian 

kecil yang diamati. Penelitian terhadap sampel biasanya disebut studi 

sampling.  

Slamet (2006:44 via Iskandar, 2009:69), adapun keuntungan 

mengambil sampel bagi penelitian populasi adalah pengambilan sampel yang 

cukup, yang representatif dari populasi adalah menghemat waktu, tenaga, dan 

biaya. 
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Merujuk pada pendapat di atas, sampel yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah sejumlah populasi yang menjadi subjek penelitian, yaitu anak yang 

berusia 0-4 tahun yang berjumlah 40 orang dengan usia yang berbeda di 

Kampung Baru desa Terara kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur. 

3.2.4 Penentuan Sampel Penelitian 

Teknik sampling merupakan penelitian yang tidak meneliti seluruh 

subjek yang ada dalam populasi, melainkan hanya sebagian saja yang 

diperlukan oleh peneliti dalam penelitian yang disebut sampel. Pada 

prinsipnya ada dua macam teknik persampelan yang lazim digunakan dalam 

penelitian, yaitu pertama dengan teknik penarikan probabilitas sampel 

(Probability sampling); kedua pernarikan sampel dengan teknik non 

probabilitas (Nonprobability sampling) (Iskandar, 2009:69). 

Dalam penelitian ini digunakan teknik probabilitas, yaitu dengan 

teknik Simple Random Sampling (Sampel Random/Acak). Pengambilan 

sampel yang dilakukan secara acak atau random dari populasi, yang 

memungkinkan setiap individu berdasarkan tingkat usia memiliki peluang 

yang sama untuk menjadi sampel penelitian. 

Pengambilan sampel secara acak/random dapat dilakukan 

dengan beberapa cara : 

1. Undian (untung-untungan) 

Pada kertas kecil-kecil kita tuliskan nomor subjek, satu 

nomor untuk setiap kertas. Kemudian kertas ini kita gulung. 

Dengan tanpa prasangka, kita mengambil gulungan kertas, 

sehingga nomor-nomor yang tertera pada gulungan kertas 

terambil itulah yang merupakan nomor subjek sampel 

penelitian. 

2. Ordinal (tingkatan sama) 

Subjek kita beri nomor, kita membuat 5 gulungan kertas 

dengan nomor 1,2,3,4,5. Kita ambil salah satu, misalnya 
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setelah dibuka tertera angka 3, maka kita akan melompat 5 

langkah mulai dari nomor 3. Jika sampai nomor populasi 

terakhir belum cukup sampel penelitian, maka kita mulai 

lagi dari atas. Nomor-nomor yang terambil itulah yang 

menjadi sampel penelitian. 

3. Menggunakan tabel bilangan random 

Angka-angka disusun secara acak, kemudian dicari letaknya 

menurut baris dan kolom. Agar pengambilan sampel tidak 

terlepas dari perasaan subjektif, maka sebaiknya peneliti 

menuliskan langkah-langkah yang akan diambil.  (Arikunto, 

2006:136). 

  

Merujuk pada pendapat ahli di atas, maka sampel penelitian 

ditentukan dengan teknik random/acak melalui pengundian, dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Menulis nomor pada kertas yang dipotong-potong dengan ukuran tertentu. 

2. Kertas kemudian digulung lalu dimasukkan ke dalam wadah yang telah 

diberi label sesuai usia anak, yaitu wadah usia 0-1 tahun sebanyak 5 

gulungan, wadah 1-2 tahun sebanyak 5 gulungan, wadah usia 3-4 tahun 

sebanyak 15 gulungan, dan wadah usia 3-4 tahun sebanyak 15 gulungan. 

3. Gulungan kertas kemudian diambil sebanyak 2 buah setiap wadah. 

4. Nomor yang terambil dari setiap wadah merupakan sampel penelitian. 

 Berdasarkan hasil pengundian didapatkan sampel penelitian, seperti 

tabel di bawah ini. 

Tabel 03 

Sampel Penelitian 

No Nama Kategori Umur Umur 

1 Zalfa 0 – 0,5 tahun 6 bulan 

2 Fadil 0,6 – 1 tahun 8 bulan 

3 Dial 1 – 1,5 tahun 1 tahun 5 bulan 

4 Cantika 1,6 – 2 tahun 2 tahun 

5 Altha 2 – 2,5 tahun 2 tahun 2 bulan 

6 Atma 2,6 – 3 tahun 3 tahun 

7 Assya 3 – 3,5 tahun 3 tahun 5 bulan 

8 Dappa 3,6 – 4 tahun 4 tahun 
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3.3 Pengumpulan Data  

Untuk melaksanakan rencana umum penelitian diperlukan metode 

pengumpulan data. Jenis metode pengumpulan data yang akan dipergunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

3.3.1 Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan dapat didefiniskan sebagai perhatian yang 

terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah 

“perhatian terfokus terhadap gejala, kajadian atau sesuatu dengan maksud 

menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya (Garayibah, et.al. 1981:33 via 

Emzir, 2010:38). 

 Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam 

pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang 

dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian 

penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesiner, rekaman gambar, 

rekaman suara (Arikunto, 2006:156). 

Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini sejalan dengan 

pendapat di atas, yaitu observasi dengan tujuan untuk mengambil data tentang 

pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun di Kampung Baru desa Terara 
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melalui rekaman video, rekaman suara, dan menggunakan catatan tertulis. 

Observasi yang dipergunakan dalam hal ini adalah observasi sistematis, yang 

dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan lembar pengamatan (format 

dan hasil observasi terdapat dalam lampiran). 

3.3.2 Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, 

yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada 

orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya” 

(Hasan, 1963 dalam Garabiyah, 1981:43 via Emzir, 2010:50). 

Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer) (Arikunto, 

2006:155). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dalam penelitian ini dipergunakan 

metode pengumpulan data wawancara (interview) bebas, yaitu peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara, karena ingin memperoleh data bebas 

berupa pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun.  

 

3.4 Penganalisisan Data  

Analisis berarti kategorisasi, penataan, manipulasi, dan peringkasan 

data untuk memperoleh jawab atas pertanyaan penelitian. Kegunaan analisis 

ialah mendiskusikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan 
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ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah 

serta diuji (Kerlinger, 2006:218). 

Bogdan dan Taylor (1975:32 via Iskandar, 2009:254) 

mendefinisikan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh 

data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. 

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1986 via Iskandar, 2009:255) 

menyatakan bahwa analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata 

yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan. 

Sebagai acuan dalam penganalisisan data penelitian ini dipergunakan 

Model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu (1) reduksi 

data; (2) model data (data display); dan (3) penarikan/verifikasi kesimpulan. 

Data untuk penelitian ini berupa data kebahasaan lisan yang direkam 

(spoken teks). Data ini berbentuk wacana interaksional. Wujud data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah wujud verbal atau bentuk bahasa yang 

digunakan dalam peristiwa tutur anak usia 0-4 tahun di Kampung Baru desa 

Terara. Data-data tersebut diperoleh dari kegiatan, percakapan antara subjek 

penelitian dan penulis sendiri atau percakapan antara penutur dengan guru 

dan teman sebaya yang direkam dengan handy cam/kamera digital dan 

dilengkapi dengan catatan lapangan.  

Data dalam penelitian sederhana ini diperoleh melalui teknik 

perekaman, dan pencatatan. Perekaman dilakukan pada saat terjadi 
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komunikasi antar subjek penelitian (anak dengan anak, anak dengan guru, 

atau anak dengan peneliti). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian sederhana ini kecuali 

peneliti sendiri, juga digunakan handy cam/kamera digital untuk merekam 

selama terjadinya proses komunikasi, dan alat pencatat yang digunakan 

setelah perekaman berlangsung.  

Data secara keseluruhan dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis daskriptif kualitatif model Miles dan Huberman. Langkah yang 

dilakukan adalah data yang berupa rekaman ditranskripsikan ke dalam bentuk 

tulisan. Data dianalisis dengan metode kualitatif melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut. 

a. Transkripsi data dari handycam/kamera digital ke dalam komputer. 

b. Perangkuman dan tabulasi data yang berisi tentang elemen bunyi yang 

muncul berdasarkan urutan waktu tertentu.  

c. Analisis elemen bunyi yang muncul. 

d. Analisis data secara deskriptif  kemudian interpretasi atas hasil analisis.  

e. Penarikan kesimpulan. 

3.5 Rancangan Penelitian 

Sebagai gambaran atas penelitian yang dilaksanakan, di bawah ini 

tertuang mekanisme dan alur penelitian, sebagai berikut. 
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Skema 1 

 

3.6 Jadual Penelitian 

Dalam rangka mengoptimalkan hasil kajian, maka disusun jadual 

penelitian (terdapat dalam lampiran). 

 

 

 

 

 

Persiapan Penelitian 

Observasi Wawancara/interview 

anak  usia 0 – 4 tahun anak usia 0 – 4 tahun 

Data hasil observasi 

Data audio visual 

Data audio 

Catatan  

Transkripsi Data 

Penganalisisan data 

Simpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, dapat dikumpulkan data dari anak usia 0-4 tahun di Kampung 

Baru desa Terara kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur. Data berupa 

rekaman percakapan, berupa audio, audio video, dan catatan tertulis. 

4.1.1 Transkripsi Data Audio Visual 

Mengacu pada data hasil transrikpsi dan catatan dapat disajikan 

perolehan data sebagai berikut. 

1. Kategori usia 0-0,5 tahun (ZALFA usia 6 bulan) 

Pemerolehan bahasa Zalfa terekam berupa tawa dan tangisan sehingga  

apa yang diujarkan tidak bisa dideskripsikan. 

2. Kategori usia 0,6-1 tahun (FADIL usia 8 bulan) 

Berdasarkan transkripsi data hasil rekaman dan catatan untuk Fadil 

didapatkan kata-kata seperti ; [pa], [ta], [ba], [ma]. 

3. Kategori usia 1-1,5 tahun (DIAL usia 1 tahun 6 bulan) 

Pemerolehan bahasa untuk Dial dilakukan dengan cara mencatat dan 

diberikan pertanyaan pancingan. Dial adalah seorang anak yang 

menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa pertama. 

Peneliti  :  /sai umbaq side ?/ [ sai umbaɁ sidǝ ? ] “siapa yang   

    gendong”  
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Dial : / inaq / [inaɁ] “ibu” 

Peneliti : /saq tokon nu sai?/ [saɁ tokon nU sai ?] “siapa yang  

    duduk itu ?  

Dial :  /amaq/ [amaɁ] “bapak” 

Peneliti : /epe kakende?/ [ǝpǝ kakǝndǝ ?] “makan apa?”  

Dial : /oti/ [roti] “roti” 

Peneliti : /mbe lain kakak?/ [ǝmbε lain kakaɁ] “kakak ke mana?” 

Dial : /ayo/ [lalo] “pergi” 

Peneliti : /embe lain papuq/ [ǝmbε lain papUɁ] “kakek ke mana” 

Dial : / indoq/ [tindoɁ]  “tidur” 

Peneliti : /lamun wah mangan side kembe?/ 

  [lamun Uwah maŋan sidǝ kembe?] 

  “kalau sudah makan kamu mau apa” 

Dial : /nyem/ [ŋinem]  “minum” 

Kata-kata lain yang dapat dicatat ketika dilakukan penelitian sebagai berikut. 

/uyeq/ [ulεɁ] “pulang” 

/kon/ [tokon] “duduk” 

/eda/ [sǝpεda] “sepeda” 

/poq/ [ampoɁ] “tambah” 

/wah/ [uwah] “sudah” 

/cit nae/ [sakIt naε] “sakit kaki” 

/aem aciq/ [kakǝn nasiɁ] “makan nasi” 

/es yim/ [εs krim] “es krim” 
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4. Kategori usia 1,6-2 tahun (CANTIKA usia 2 tahun) 

Transkripsi data hasil rekaman dan catatan untuk Cantika dilakukan di 

rumah dengan menggunakan pertanyaan pancingan, mengingat sang anak 

akan bicara apabila ditanya. Pertanyaan diberikan oleh ibu dan kakak dengan 

disediakan alat rekam dan catatan, hasilnya sebagai berikut. 

Ibu : gambar apa ini? 

Cantika : /ebeq/ [bebeɁ] 

Kakak : kalau yang ini? 

Cantika : /ayam/ [ayam] 

Ibu : disebelahnya ayam itu, gambar apa? 

Cantika : /yung/ [buruŋ] 

Kakak : yang berenang itu apa? 

Cantika : /kan/ [ikan] 

Kakak : yang ini gambar apa? 

Cantika : /kuh/ [tikUs] 

Ibu : yang hidungnya panjang gambar apa? 

Cantika :  /jah/ [gajah] 

Ibu : jeruk warnanya apa?  

Cantika : /uning/ [kuniŋ] 

Ibu : kalau yang hijau ini gambar apa? 

Cantika : /mangka/ [sǝmaŋka] 

Kakak : kalau yang ini gambar apa dik? 

Cantika : /oyi/ [strobεri]  
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Ibu : nah didekat strowberi itu gambar apa? 

Cantika : /pem/ [apǝl] 

Ibu : didekatnya gambar apel,apa itu? 

Cantika : /agu/ [aŋgur] 

Kakak : yang ini dik,gambar apa? 

Cantika : /cang/ [pisaŋ] 

Ibu : nah  kalau yang ini gambar apa? 

Cantika :  /ga/ [maŋga] 

Ibu : untuk melihat apa namanya? 

Cantika : /ata/ [mata] 

Ibu : kalau yang ini? (memegang hidung) 

Cantika : /dung/ [hiduŋ] 

Ibu : terus kalau yang ini? (menunjuk gigi) 

Cantika : /igi/ [gigi] 

Ibu : yang ini? (menunjuk telinga) 

Cantika : /nganga/ [tǝliŋa] 

Ibu : kalu yang ini? (memegang rambut) 

Cantika : /ambut/ [rambUt] 

Kakak : yang ini? (mengangkat tangan) 

Cantika : /angan/ [taŋan] 

Kakak : kalau yang ini? (menunjuk perut) 

Cantika : /eyut/ [pǝrUt] 

Catatan lain yang diperoleh sebagai berikut. 
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Cantik : /na pak?/ [mana bapaɁ] 

  /nak pa?/ [miήaɁ apa] 

   

5. Kategori usia 2-2,5 tahun (ALTA usia 2 tahun 2 bulan) 

Transkripsi ketika Alta berada di rumah, pengambilan data melalui 

teknik catat. 

Alta :  /ibu ambilin cedot/ [ibu, ambilin cǝdOt] 

  /bukain bu!/ [bukaɁin, ibu] 

  /beli di mana bu?/ [bǝli di mana bu?] 

  /ini lasa apel/ [ini lasa apǝl] 

Ibu : di mana ibu beli ini Ta? 

Alta : /beli di tokonya Muna/ [bǝli di tokoή Muna) 

Ibu : apa yang Tata pegang itu? 

Alta : /sendok/ [sεndoɁ] 

  /piling/ [piliŋ] 

  /piso/ [pisau] 

Data lain yang berhasil  dicatat pada penelitian adalah sebagai berikut. 

/baiki/ [baiki] 

/lusak/ [lusaɁ] 

/walohmatuloh/ [walohmatullah] 

/lumah/ [lumah] 

/sekalang/ [sekaraŋ] 

/walnanya/ [walnaή] 
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/melah/ [mεlah] 

/kuning/ [kunIŋ] 

/kelabu/ [kǝlabu] 

/bilu/ [bilu] 

/muda/ [muda] 

/cedot/ [cǝdOt] 

/gajah/ [gajah] 

/kula-kula/ [kula-kula] 

/satu/ [satu] 

/dua/ [dua] 

/tiga/ [tiga] 

/empat/ [ǝmpat] 

/lima/ [lima] 

/jelapah/ [jǝlapah] 

/gajah/ [gajah] 

/kambing/ [kambiŋ] 

/anoa/ [anOa] 

/kuda/ [kuda] 

/mana kuenya/ [mana kuεή] 

/taluk di sini/ [taluh di sini] 

/mai duduk kita/ [mali tǝmpat duduk kita] 

/kakak pecah itu/ [kakaɁ pǝcah itu] 

/mau diganti dulu/ [mau diganti dulu] 
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6. Kategori usia 2,6 - 3 tahun (ATMA usia 3 tahun) 

Transkripsi ketika berada di lokasi penelitian PAUD desa Terara. 

(Data tarnskripsi dari catatan peneliti ketika subjek berbicara dengan teman) 

Teman : /mo, ayo kita main/ 

Atma : /ndak mau/ [ndaɁ mau] 

Teman : /apa yang diliat/ 

Atma : /gambal hewan/ [gambal hεwan] 

 : /siapa punya tas ini/ [siapa puήa tas ini] 

Teman : /tas apa/ 

Atma : /tas enlibet/ [tas εnlibǝt] 

Teman : mau main apa 

Atma : /main tembak/ [main tεmbaɁ] 

Teman : /mana tembaknya/ 

Atma : /ndak dilusakin/  [ndaɁ dirusaɁin)  

Teman : /punya mainan apa aja/ 

Atma : /mobil enlibet/ [mobil εnlibǝt) 

Teman : /berapa/ 

Atma : /punya dua/ [puήa dua] 

Teman : /warna apa/ 

Atma : /melah sama ijo/ [mεlah sama hijo] 

 : enlibet gendut [εnlibǝt gǝndUt) 
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7. Kategori usia 3-3,5 tahun (ASSYA usia 3 tahun 5 bulan) 

Transkripsi data anak usia 3 tahun 5 bulan ketika berada di lokasi 

penelitian, sebagai berikut. 

/bajunya dipeliksa/ [bajuή dipǝliksa]  

/dia dimandian sama ibunya/ [dia dimandian sama ibuή) 

/badan ibunya/ [badan ibuή] 

/mana gambalnya/ [mana gambalή) 

/gamban dua bǝlas/ [gamban dua belas] 

/dia pulang jalan/ [dia pulaŋ jalan] 

/ndak tahu dia/ [ndaɁ tahu dia] 

/ku kolah sama siapa/ [ku sekolah sama siapa] 

/ia dibeli uang ibunya/ [ia dibǝli uang ibuή] 

/ada ibunya dia/ [ada ibuή dia] 

/ada sayun bayemnya/ [ada sayul bayǝmή] 

/ada nasi, cabe, ikan/ [ada nasi, cabε, ikan] 

/sayul bayem dua/ [sayur bayǝm dua] 

/enam dua ikan/ [ǝnam dua ikan] 

/waktu makan/ [waktu makan] 

 

8. Kategori usia 3,5-4 tahun (DAPPA usia 4 tahun) 

Transkripsi data untuk anak usia 4 tahun ketika berada di lokasi 

penelitian, sebagai berikut. 

(Data ketika mewarnai gambar, dilakukan dengan teknik catat) 
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/bu guyu ambilin buku Dapa/ [bu gulu ambilin buku Dapa] 

/Dapa walanain gunungnya/ [Dapa walnain gunuŋή) 

/pake walna bilu ya/ [pakε walna bilu ya] 

/gemana walna ain laut/ [gεmana walna ain laut] 

/ada buwung juga bu guru/ [ada buwuŋ juga bu guru] 

/walna apa buwung bu guru/ [walna apa buwuŋ bu guru] 

/Dapa sudah jadi/  [Dapa sudah jadi] 

/boleh main di lual/ [bolεh main di lual] 

/ma...mau pentol/ [ma, mau peǝntOl] 

/Dapa beli selibu ya/ (Dapa bǝli sǝlibu ya] 

/ma, pentolnya pedes/ [ma, pǝntOlή pǝdǝs] 

/mana ain minum/ [mana ain minum] 

/ayo tangkap capung/ [ayo taŋkap capuŋ] 

/gak bisa ketangkep/ [gaɁ bisa kǝtaŋkǝp] 

 

/apa kita masuk/ [apa kita masuɁ] 

 

/dia dibuatin bu guyu/ [dia dibuatin bu guyu] 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan 

Pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun Kampung Baru desa Terara 

dalam tatanan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik akan jelas setelah 

dilakukan penganalisisan, untuk itu berikut akan dilakukan penganalisisan 

sesuai dengan data yang diperoleh. 
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4.2.1 Pemerolehan Fonologi Anak Usia 0-4 Tahun 

Mencermati fakta tentang pemerolehan fonologi anak usia 0-4 tahun 

pada transkiripsi data, maka penganalisisan dilakukan berdasarkan masing-

masing usia subjek penelitian, sehingga akan menjadi lebih rinci dan jelas 

pemerolehan bahasa sesuai usia. 

 

4.2.1.1 Pemerolehan Fonologi Anak Usia 0-0,5 Tahun (Zalfa usia 6 bulan) 

Pemerolehan fonologi untuk anak usia 6 bulan (Zalfa) tidak bisa 

dideskripsikan, karena setelah dilakukan penelitian tidak didapatkan ucapan 

atau ujaran yang keluar dari Zalfa. Pada saat dilakukan penelitian, Zalfa dapat 

memberikan respon ketika diajak berbicara, tetapi tidak terekam kata-kata yang 

keluar melainkan sebuah ekspresi berupa senyum atau tawa. Bunyi yang keluar 

dari Zalfa merupakan sebuah babbling atau celotehan yang sulit untuk 

dideskripsikan. 

 

4.2.1.2 Pemerolehan Fonologi Anak Usia 0,6 - 1 Tahun (Fadil usia 8 bulan) 

Pemerolehan fonologi untuk anak usia 8 bulan (Fadil) dapat terekam 

beberapa bunyi yang berupa bunyi vokal dan konsonan. Berdasarkan 

transkripsi data, pemerolehan bahasa pada tatanan fonologi untuk anak usia 8 

bulan belum dapat di deskripsikan, seperti pada bunyi [pa], [ta], [ba], [ma]. 

Walau pun bunyi yang dikeluarkan sangat sedikit, tetapi dari tatanan fonologi 

pemerolehan bahasa dapat dipahami berdasarkan unsur bunyi yang 

dikeluarkan. Bunyi vokal [a] adalah yang terdengar jelas, dan bunyi konsonan 

BL [b/]dan [p], konsonan AA [t], dan konsonan nasal BL [m].  
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4.2.1.3 Pemerolehan Fonologi Anak Usia 1 – 1,5 Tahun (Dial usia 1,5 Tahun) 

Pemerolehan fonologis anak usia 1,5 tahun sesuai dengan transkripsi 

data hasil penelitian sudah mulai mengucapkan kata-kata yang jelas. Produksi 

bunyi yang muncul berupa kata-kata sebagai berikut. 

Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya Bahasa Indonesia 

/inaq/ [inaɁ] “ibu” 

/amaq/ [amaɁ] “bapak” 

/oti/ [roti] “roti” 

/ayo/ [lalo] “pergi” 

/indoq/ [tindoɁ] “tidur” 

/nyem/ [ŋinem] “minum” 

/uyeq/ [ulεɁ] “pulang”   

/kon/ [tokon] “duduk” 

/pede/ [sepεdǝ] “sepeda” 

/poq/ [ampoɁ] “tambah” 

/wah/ [uwah] “sudah” 

 

Berdasarkan bunyi-bunyi yang diucapkan di atas, anak usia 1 tahun 6 

bulan telah memperoleh bahasa pada tatanan fonologis yang dari segi 

artikulatoris muncul berupa VKVK atau KVK menunjukkan bahwa bunyi 

bahasa tersebut mengandung nilai fonemik yang dapat dimengerti oleh 

pendengar. 
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Bunyi vokal [a], [i], [u] yang muncul ketika anak usia 1,5 tahun 

berbicara sesuai dengan keuniversalan dalam pemerolehan bahasa, selain itu 

juga muncul vokal [o], [ǝ], dan [ε], seperti pada kata-kata berikut. 

/amaq/ [amaɁ] “bapak” 

/ayo/ [lalo] “pergi” 

/inaq/ [inaɁ]  “ibu”   

/indoq/ [tindoɁ] “tidur” 

/uyeq/ [uleɁ] “pulang”  

/oti/ [roti]   “roti”  

 

Berdasarkan fakta di atas, bahwa kodrat bunyi yang dikemukakan oleh 

Jakobson (via Dardjowidjojo, 2012, 238) sesuai dengan yang didapatkan pada 

anak yang mulai berbicara yaitu vokal [a], [i], dan [u], walau pun ada 

penyimpangan dari teori yang dikemukakan, yaitu munculnya bunyi vokal [u], 

[ǝ], [ε], dan [o]. Munculnya vokal selain dari vokal [a], [i], dan [u] atau yang 

disebut Sistem Vokal Minimal (Minimal Vocalic System) adalah bukti nyata 

jika bahasa memiliki sebuah struktur internal yang dibawa setiap anak sejak 

lahir. Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologi untuk vokal pada anak usia 

1,5 tahun dapat dibuatkan skema seperti berikut. 
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 Depan Pusat Belakang 

Atas 

 

Tengah 

 

Bawah 

 

Skema 02 

Bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 1,5 tahun sesuai fakta 

yang tersaji di atas, seperti; [n], [m], [k], [t], [p], [d], [h], dan [ή]. Bunyi nasal  

AA [n] dan nasal BL [m] merupakan nasal yang muncul di tengah pada kata, 

seperti. 

 /amaq [amaɁ] “bapak” 

 /inaq/  [inaɁ] “ibu” 

Bunyi konsonan DV [k], BL [p]  muncul di awal kata, konsonan  AA [t] 

dan [d] muncul di tengah kata, seperti :  

/kon/  [tokon] “duduk”  

/pede/  [sepεdǝ] “sepeda” 

/oti/ [roti] “roti”  

/indoq/  [tindoɁ] “tidur”  

Konsonan frikatif bersuara [h] mucul pada kata /wah/ “wah”, sedangkan 

konsonan GL [Ɂ] muncul di akhir kata, seperti /amaɁ/ dan /inaɁ/. Bunyi 

semivokal AP [y] muncul pada kata /ayo/ “lalo”. Munculnya bunyi semivokal 

AP [y] merupakan bentuk konsonan pengganti untuk konsonan lateral AA [l] 

yang belum bisa diucapkan oleh anak. 

i 

e 

ε a 

o 

u 
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   BL LD AD AA AP FP  DV GL 

Hambat p   t   k Ɂ 

Frikatif        h 

Nasal m   n  ή 

Getar     

Semivokal w   y 

Skema 03 

 

4.2.1.4 Pemerolehan Fonologi Anak usia 1,6 – 2 Tahun (Cantika usia 2 Tahun) 

Pemerolehan fonologis anak usia 1,5 tahun sesuai dengan transkripsi 

data hasil penelitian sudah mulai mengucapkan kata-kata yang jelas. Produksi 

bunyi yang muncul berupa kata-kata sebagai berikut. 

Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya 

/ebek/ [bεbεɁ] 

/ayam/ [ayam] 

/yung/ [buruŋ] 

/kan/ [ikan] 

/kuh/ [tikUs] 

/jah/ [gajah] 

/uning/ [kuniŋ] 

/mangka/ [sǝmaŋka] 

/oyi/ [strobεri]  

/pem/ [apǝl] 

/agu/ [aŋgur] 



56 

 

/cang/ [pisaŋ] 

/ga/ [maŋga] 

/ata/ [mata] 

/dung/ [hiduŋ] 

/igi/ [gigi] 

/nganga/ [tǝliŋa] 

/ambut/ [rambut] 

/angan/ [taŋan] 

/eyut/ [pǝrut] 

/na pak?/ [mana bapaɁ] 

/nak pa?/ [miήaɁ apa] 

 

Berdasarkan bunyi-bunyi yang diucapkan di atas, anak usia 2 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] yang muncul ketika anak usia 2 tahun berbicara 

sesuai dengan keuniversalan dalam pemerolehan bahasa, selain itu juga muncul 

vokal [ε], [ǝ], dan [o], seperti pada kata-kata berikut. 

/agu/ [aŋgur] “anggur”  

/ambut/ [rambut] “rambut”  

/ayam/ [ayam] “ayam” 

/eyut/ [pǝrut] “perut” 

/ebek/ [bεbεɁ] “bebek” 
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/igi/ [gigi]   “gigi” 

/oyi/ [strobεri] “starwberi” 

/uning/ [kuniŋ] “kuning”   

 

Bunyi vokal yang muncul pada anak usia 2 tahun dijumpai pada 

beberapa kata, seperti: 

Bunyi vokal [a] 

/agu/ [aŋgur] “anggur”  

/ambut/ [rambut] “rambut”  

/ayam/ [ayam] “ayam” 

Bunyi vokal [i], muncul pada kata 

/igi/ [gigi]   “gigi” 

Bunyi vokal [u], pada kata  

/uning/ [kuniŋ] “kuning” 

Bunyi vokal [ǝ] dan [ε] 

/eyut/ [pǝrut] “perut” 

/ebek/ [bεbεɁ] “bebek” 

Bunyi vokal [o] 

/oyi/ [strobεri] “starwberi” 

Skema pemerolehan bahasa tatanan fonologi dalam pengucapan vokal 

pada anak usia 2 tahun, seperti berikut. 

 

 

 



58 

 

 Depan Pusat Belakang 

Atas 

 

 Tengan 

 

 Bawah 

 

Skema 04 

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 2 tahun 

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

[y], dan [ŋ]. Bunyi konsonan bersuara BL [d],  Konsonan tidak bersuara BL [p] 

muncul dalam bentuk seperti : 

/dung/  [hiduŋ] “hidung”  

/pem/ [apǝl]  “apel” 

Pada ujaran anak usia 2 tahun di atas terjadi penghilangan bunyi konsonan 

frikatif GL [h] dan vokal [i] dan penghilangan bunyi vokal [a].  

Konsonan lain seperti bunyi afrikatif FP [c], bunyi DV [g], bunyi nasal 

DV [ŋ], bunyi frikatif GL [h]  dijumpai pada kata berikut 

/cang/  [pisaŋ] “pisang” 

/agu/  [aŋgur] “anggur” 

/ga/  [maŋga] “mangga” 

/igi/  [gigi] “gigi” 

/kuh/  [tikUs] “tikus” 

/jah/  [gajah] “gajah” 

i 
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Bunyi konsonan pada contoh di atas, adalah fakta pemerolehan bahasa 

untuk anak usia 2 tahun, sehingga ada terjadi penghilangan bunyi hambat BL 

[p] dan vokal [i] pada kata /caŋ/ “pisang), penghilangan bunyi DV [ŋ] dan getar 

AA [r] pada kata /agu/ “anggur”. Demikian juga terjadi penghilangan bunyi 

vokal [a] dan konsonan nasan BL [m] dan konsonan nasal DV [ŋ] pada kata 

/ga/ “mangga”, penghilangan konsonan DV [g] pada kata /igi/ “gigi”. Bunyi 

frikatif GL [h] pada kata /kuh/ “tikus”, terjadi penghilangan konsonan DV [k] 

dan vokal [i] serta perubahan bunyi frikatif AA [s] menjadi bunyi afrikatif GL 

[h], Penghilangan bunyi DV [g] dan vokal [a] dijumpai pada kata /jah/ “gajah”. 

Penggunaan konsonan DV [k], nasal BL [m] dan nasal AA [n],  

konsonan semivokal [y], muncul seperti : 

/kan/ [ikan] “ikan” 

/kuh/ [tikUs]  “tikus” 

/mangka/ [sǝmaŋka]  “semangka” 

/ayam/ [ayam]  “ayam” 

/uning/ [kuniŋ]  “kuning” 

/angan/ [taŋan]  “tangan” 

Penggunaan konsonan DV [k] pada contoh di atas diikuti penghilangan 

bunyi vokal [i] pada kata /kan/ “ikan”, penghilangan bunyi konsonan AA [t] 

dan vokal [i] pada kata /kuh/ “tikus”, selain itu terjadi  perubahan bunyi 

konsonan frikatif AA [s] menjadi bunyi frikatif GL [h]. Penghilangan bunyi 

juga terjadi pada kata /maŋka/ “semangka” yaitu penghilangan bunyi frikatif 

AA [s] dan vokal [ǝ]. Fakta lain yang dijumpai pada kata di atas, penghilangan 
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bunyi DV [k] pada kata /uniŋ/ “kuning”,  juga penghilangan bunyi AA [t] pada 

kata  /aŋan/ “tangan”.  

Penghilangan bunyi konsonan frikatif AA [s] dan vokal [ǝ] pada kata 

/maŋka/ “semangka”. Selanjutnya terjadi penghilangan bunyi vokal [a] dan 

perubahan bunyi konsonan lateral AA [l] menjadi bunyi nasal BL [m] pada 

kata /pem/ “apel”. Penggunaan bunyi semivokal [y] dijumpai pada kata /yut/ 

“perut”, dalam hal ini terjadi karena penghilangan konsonan BL [p] dan vokal 

[ǝ] sekaligus perubahan bunyi konsonan getar AA [r] menjadi konsonan 

semivokal [y] pada kata /yut/ “perut.  

Skema pemerolehan bahasa pada tatanan fonologi untuk anak usia 2 

tahun sebagai berikut. 

 

 BL LD AD AA AP FP  DV GL 

Hambat p   t   g Ɂ 

                  k 

Frikatif      j  h 

      c 

Nasal m   n   ŋ 

Getar    l 

Semivokal    y 

 
 Skema 05 
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4.2.1.5  Pemerolehan Fonologi Anak Usia 2 – 2,5 Tahun (Altha usia 2 Tahun 2 

Bulan) 

 

Berdasarkan hasil transkripsi data melalui teknik catat mau pun rekam 

ditemukan fakta pemerolehan bahasa untuk anak usia 2 tahun 2 bulan sebagai 

berikut. 

Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya 

/sendok/ [sεndoɁ] “sendok” 

/piling/ [piriŋ] “piring” 

/piso/ [pisau] “pisau” 

/baiki/ [pǝrbaiki] “perbaiki” 

/lusak/ [rusaɁ] “rusak” 

/walohmatuloh/ [warohmatullah] “warohmatullah” 

/lumah/ [rumah] “rumah” 

/sekalang/ [sǝkaraŋ] “sekarang” 

/walnanya [warnaή] “warnanya” 

/melah/ [mεrah] “merah” 

/kuning/ [kuniŋ] “kuning” 

/kelabu/ [kǝlabu] “kelabu” 

/bilu/ [biru] “biru” 

/muda/ [muda] “muda” 

/cedot/ [sǝdot] “sedot” 

/gajah/ [gajah] “gajah” 

/kula-kula/ [kura-kura] “kura-kura” 

/satu/ [satu] “satu” 
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/dua/ [dua] “dua” 

/tiga/ [tiga] “tiga” 

/empat/ [ǝmpat] “empat” 

/lima/ [lima] “lima” 

/jelapah/ [jǝrapah] “jerapah” 

/gajah/ [gajah] “gajah” 

/kambing/ [kambiŋ] “kambing” 

/anoa/ [anoa] “anoa” 

/kuda/ [kuda] “kuda” 

 

Data dalam bentuk kalimat  

 

/ibu ambilin cedot/ [ibu, ambilin cǝdOt]  “ibu, ambilkan penyedot” 

/bukain bu!/ [bukaɁin, bu!]  “bukakan, bu!” 

/beli di mana bu?/ [bǝli di mana bu?]  “ibu, beli di mana?” 

/ini lasa apel/ [ini lasa apǝl]  “ini rasa apel” 

/beli di tokonya Muna/ [bǝli di tokoή Muna] “beli di tokonya Muna” 

/mana kuenya/  [mana kuεή]  “mana kuenya’ 

/taluk di sini/  [taluɁ di sini]  “taruh di sini” 

/mai duduk kita/  [mai duduɁ kita]  “mari tempat duduk saya” 

/kakak pecah itu/  [kakaɁ pǝcah itu]  “kakak pecah itu” 

/mau diganti dulu/  [mau diganti dulu]  “mau diganti dulu” 

Mencermati bunyi-bunyi yang muncul pada anak usia 2 tahun 2 bulan 

di atas, pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis sesuai fakta sudah 

mencakup seluruh vokal yaitu, [a], [i], [u] [o], [ǝ], dan [ε].  
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Bunyi vokal [a] pada kata berikut :  

/anoa/ [anoa]  “anoa” 

 /muda/ [muda]  “muda” 

/kuda/ [kuda]  “kuda” 

Bunyi vokal [i] pada kata berikut : 

/piling/ [piliŋ]  “piring”  

/piso/ [pIso]  “pisau”  

/baiki/ [baiki]  “perbaiki”  

/tiga/ [tiga]  “tiga”  

Bunyi vokal [ǝ] dan [ε] pada kata berikut : 

/sekalang/ [sǝkalaŋ]  “sekarang”  

/kelabu/ [kǝlabu]  “kelabu”  

/jelapah/ [jǝlapah]  “jerafah”  

/cedot/ [cǝdOt]  “sedot”  

/melah/ [mεlah]  “merah”  

/sendok/ [sεndoɁ]  “sendok”.  

Bunyi vokal [u] dan [o] pada kata berikut :  

/lusak/ [lusaɁ]  “rusak”  

/kuning/ [kuniŋ]  “kuning”  

/kelabu/ [kǝlabu]  “kelabu”  

/sendok/ [sεndoɁ]  “sendok”   
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 Depan Pusat Belakang 

Atas 

 

 Tengan 

 

 

 Bawah 

 

Skema 06 

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 2 tahun 2 bulan 

berdasarkan fakta setelah transkripsi muncul konsonan seperti berikut, bunyi  

frikatif AA [s], pada kata : 

/sendok/ [sεndoɁ]  “sendok”  

/piso/ [piso]  “pisau”  

/sekalang/ [sǝkalaŋ]  “sekarang”  

/satu/ [satu]  “satu”  

Bunyi konsonan firaktif AA [s] yang muncul terkadang terjadi 

pergantian bunyi menjadi konsonan afrikatif FP [c], seperti pada kata /cǝdot/ 

“sedot”. 

Bunyi konsonan getar AA [r] pada semua kata terjadi penggantian 

bunyi menjadi konsonan lateral AA [l], seperti pada kata  

/piling/ [piliŋ]  “pring”  

/lusak/ [lusaɁ]  “rusak”  

/walohamtulloh/ [walohmatuloh] “warohmatullah” 

/lumah/ [lumah]  “rumah” 

/walnanya/ [walnaήa]  “warnnanya” 
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/sekalang/ [sǝkalaŋ]  “sekarang” 

/melah/ [mεlah]  “merah” 

/bilu/ [bilu]  “biru” 

/kula-kula/ [kula-kula]  “kura-kura” 

/jelapah/ [jǝlapah]  “jerafah” 

Konsonan nasal FP [ή] mulai muncul, konsonan nasal DV [ŋ], 

konsonan BL [p], konsonan DV [k]  muncul pada kata  

/walnanya/ [walnaήa]  “warnanya”.  

/piling/ [piliŋ]  “piring”  

/sekalang/ [sǝkalaŋ]  “sekarang”  

/kambing/ [kambiŋ]  “kambing”  

/piso/ [piso]  “pisau”  

/kelabu/ [kǝlabu]  “kelabu”  

/kuning/ [kuniŋ]  “kuning” 

/kuda/ [kuda]  “kuda”  

/kula-kula/ [kula-kula]  “kura-kura”. 

Bunyi nasal BL [m] dan nasal AA [n], bunyi BL [b], bunyi AA [d]  

muncul pada kata  

/melah/ [mεlah]  “merah” 

/muda/ [muda]  “muda”  

/lumah/ [lumah]  “rumah”  

/lima/ [lima]  “lima”  

/kambing/ [kambiŋ]  “kambing”  
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/sendok/ [sεndoɁ]  “sendok”  

/kuning/ [kuniŋ]  “kuning”  

/anoa/ [anoa]  “anoa”  

baiki/ [baiki]  “perbaiki”  

/bilu/ [bilu]  “biru”  

/kelabu/ [kǝlabu]  “kelabu”  

 /kuda/ [kuda]  “kuda”.  

Konsonan lain yang muncul yaitu bunyi semivokal [w] seperti pada 

kata/walohmatuloh/ “warohmatullah”. Konsonan DV [g] muncul pada kata 

/gajah/ “gajah”, /ganti/ “ganti”, /tiga/ “tiga”, bunyi AA [t] dijumpai pada kata 

/ǝmpat/ “empat”, /satu/ “satu”, /tiga/ “tiga”, dan /kita/ “kita”.  Sebagai 

gambaran munculnya bunyi konsonan pada anak usia 2 tahun 2 bulan tersaji 

pada skema di bawah ini. 

 

 BL LD AD AA AP FP  DV GL 

Hambat b  d    g  Ɂ 

   p  t                        k 

Frikatif   s   j   h 

      c 

Nasal m  n  ή  ŋ 

Getar   l 

Semivokal w    

Skema 07 
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4.2.1.6  Pemerolehan Fonologi Anak Usia 2,6 – 3 Tahun (Atma usia 3 Tahun) 

Merujuk pada hasil transkripsi data melalui teknik catat ditemukan 

fakta pemerolehan bahasa untuk anak usia 3 tahun sebagai berikut. 

Data dalam bentuk kata  

Fakta Pengucapan  Pengucapan Seharusnya  

/ndak/ [ndaɁ] “tidak” 

/mau/ [mau] “mau” 

/gambal/ [gambal] “gambar” 

/hewan/ [hεwan] “hewan” 

/siapa/ [siapa] “siapa” 

/punya/ [puήa] “punya” 

/tas/ [tas] “tas” 

/ini/ [ini] “ini” 

/enlibet/ [εnlibǝt] “angrybet” 

/main/ [main] “main” 

/tembak/ [tεmbaɁ] “tembak” 

/dilusakin/ [dilusaɁin] “dirusakin” 

/mobil/ [mobil] “mobil” 

/dua/ [dua] “dua” 

/melah/ [mεrah] “merah” 

/ijo/ [ijo] “hijau” 

/gendut/ [gǝndut] “gendut” 
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Data dalam bentuk kalimat 

 

Fakta Pengucapan   Pengucapan Seharusnya 

 

/ndak mau/ [ndaɁ mau) “tidak mau” 

/gambal hewan/ [gambal hεwan] “gambar hewan” 

/siapa punya tas ini/ [siapa puήa tas ini] “siapa punya tas ini” 

/tas enlibet/ [tas εnlibǝt] “tas angrybet” 

/main tembak/ [main tεmbaɁ] “main tembak” 

/ndak dilusakin/  [ndaɁ dilusaɁin]  “tidak dirusakin” 

/mobil enlibet/ [mobil angrybet] “mobil angrybet” 

/punya dua/ [puήa dua] “punya dua” 

/melah sama ijo/ [mεrah sama ijo] “merah dan hijau” 

/enlibet gendut/ [εnlibǝt gǝndut) “angrybet gendut” 

   

Berdasarkan fakta pengucapan bunyi pada data di atas, pemerolehan 

bahasa pada tatanan fonologis untuk anak usia 3 tahun telah mampu 

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

Bunyi vokal [a] seperti pada kata  

/ndak/ [ndaɁ]  “tidak”  

/mau/ [mau]  “mau”  

/gambal/ [gambal]  “gambar”  

/tas/ [tas]  “tas”  

/hewan/ [hεwan]  “hewan”  

/main/ [main]  “main”  
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Bunyi vokal [i], seperti pada kata  

/ini/ [ini]  “ini”  

/mobil/ [mobil]  “mobil” 

/ijo/ [ijo]  “hijau”. 

Bunyi vokal [u] tampak pada kata  

/mau/ [mau]  “mau 

/punya/ [puŋa]  “punya”  

/dua/ [dua]  “dua”  

Bunyi vokal [e] dan [ε], seperti pada kata : 

/gendut/ [gǝndut]  “gendut” 

/hewan/ [hεwan]  “hewan” 

/enlibet/ [εnlibǝt]  “angrybet”  

/tembak/ [tεmbaɁ]  “tembak”  

Bunyi vokal [o], muncul pada kata :  

/mobil/ [mobil]  “mobil” 

/ijo/ [ijo]  “hijau”  

Bentuk vokal yang muncul pada anak usia 3 tahun berdasarkan fakta di 

atas dapat ditunjukkan dengan skema berikut. 
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 Depan Pusat Belakang 

Atas 

 

 Tengan 

 

 Bawah 

 

Skema 08 

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 3 tahun 

berdasarkan fakta di atas seperti,bunyi konsonan frikatif AA [s], bunyi nasal 

FP [ή], pada kata berikut. 

/siapa/ [siapa]  “siapa” 

/tas/ [tas]  “tas”  

/dilusakin/ [dilusaɁin]  “dirusakin”   

/punya/ [puήa]  “punya”  

Bunyi konsonan GL [Ɂ], konsonan BL [b] dan [p], Konsonan nasal BL 

[m] dan AA [n]  seperti  pada kata  

/ndak/ [ndaɁ]  “tidak”  

/tembak/ [tεmbaɁ]  “tembak”  

/mau/ [mau]  “mau”  

/hewan/ [hεwan]   “hewan”  

/ini/ [ini]  “ini”  

/mobil/ [mobil]  “mobil” 

/enilbet/ [εnlibǝt]  “angrybet” 

i 
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Pada kata /ndaɁ/ terjadi pergantian bunyi pada konsonan AA [t] dan vokal [i] 

menjadi konsonan nasal AA [n].  

Bunyi konsonan lain yang muncul seperti, konsonan AA [d], konsonan 

AA [t],  bunyi konsonan semivokal [w], bunyi konsonan afrikatif FP [j]   pada 

kata berikut.  

/gendut/ [gǝndut]  “gendut”  

/tas/ [tas]  “tas”  

/enilbet/ [εnlibǝt]  “angrybet”  

/hewan/ [hεwan]  “hewan” 

/ijo/ [ijo]  “hijau”  

Bunyi konsonan getar AA [r] pada semua kata diganti menjadi 

konsonan lateral AA [l] seperti pada kata  

/dilusakin/ [dilusaɁin]  “dirusakin” 

/enlibet/ [εnlibǝt]  “angrybet”. 

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 3 tahun, seperti 

pada skema berikut. 

 BL LD AD AA AP FP  DV GL 

Hambat b   d   g  Ɂ 

   p   t            k 

Frikatif    s   j   h 

      

Nasal m   n   ή ŋ 

Getar    l 

Semivokal w   

   Skema 09 
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4.2.1.7  Pemerolehan Fonologi Anak Usia 3 – 3,5 Tahun (Assya usia 3 Tahun 5 

Bulan) 

 

Data pemerolehan bahasa anak usia 3 tahun 5 bulan yang telah 

ditranskripsikan, sebagai berikut. 

/bajunya dipelikas/ [bajuή dipǝliksa] “bajunya diperiksa”  

/dia dimandian sama ibunya/ [dia dimandian sama ibuή] “dia dimandikan 

sama ibunya” 

/badan ibunya/ [badan ibuή]  “badan ibunya” 

/mana gambalnya/ [mana gambalή] “mana gambarnya” 

/gamban dua belas/ [gamban dua bǝlas] (gambar dua belas) 

/dia pulang jalan [dia pulaŋ jalan] “dia pulang jalan” 

/ndak tahu dia/ [ndaɁ tahu dia] “tidak tahu dia” 

/ku kolah sama siapa/ [ku kolah sama siapa] “ku sekolah sama siapa” 

/ia dibeli uang ibunya [ia dibǝli uang ibuή] “ia diberi uang ibunya” 

/ada ibunya dia [ada ibuή dia] “ada ibunya dia” 

/ada sayul bayemnya/ [ada sayul bayǝmή] “ada sayur bayemnya” 

/ada nasi, cabe, dan ikan/ [ada nasi, cabε, ikan] “ada nasi, sabe, ikan” 

/sayul bayem dua/ [sayul bayǝm dua] “sayur bayem dua” 

/enam dua ikan/ [ǝnam dua ikan] “enam dua ikan” 

/waktu makan/ [waktu makan] “waktu makan” 

Berdasarkan fakta pengucapan bunyi pada data di atas, pemerolehan 

bahasa pada tatanan fonologis untuk anak usia 3 tahun 5 bulan telah mampu 

mengucapkan seluruh bunyi vokal, seperti [a], [i], [u], [e], [ε], dan [o].  
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Bunyi vokal [a] seperti pada kata  

/bajunya/ [bajuή]  “bajunya”  

/dia/ [dia]  “dia”  

/ada/ [ada]  “ada”  

/badan/ [badan]  “badan”  

/ikan/ [ikan] “ikan” 

/syaun/ [sayun] “sayur” 

 

Bunyi vokal [i] seperti pada kata  

/ia/ [ia]  “ia”  

/ibunya/ [ibuή]  “ibunya”  

/dia/ [dia]  “dia”  

/dibeli/ [dibǝli]  “diberi”  

/ikan/ [ikan] “ikan” 

/nasi/ [nasi] “nasi” 

 

Bunyi vokal [u] seperti pada kata  

/uang/ [uaŋ]  “uang”  

/pulang/ [pulaŋ]  “pulang”  

/ibu/ [ibu]  “ibu”  

/dua/ [dua]  “dua”  

/sayun/ [sayun] “sayur” 

 

Bunyi vokal [ε], [ǝ] seperti pada kata  

/cabe/ [cabε]  “cabai”  
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/enam/ [ǝnam]  “enam”  

/bayem/ [bayǝm]  “bayem”  

/dua belas/ [dua bǝlas]  “dua belas”  

 

Bunyi vokal [o] seperti pada kata  

/kolah/ [kolah]  “sekolah”  

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 3 tahun 5 bulan 

berdasarkan fakta seperti, bunyi konsonan frikatif AA [s], bunyi nasal FP [ή], 

pada kata berikut. 

/sama/ [sama]  “sama” 

/dipeliksa/ [dipǝliksa]  “diperiksa”  

/bajunya/ [bajuή]  “bajunya”   

/bajunya/ [ibuή]  “ibunya”  

 

Bunyi konsonan GL [Ɂ], konsonan BL [b] dan [p], Konsonan nasal BL 

[m] dan AA [n]  seperti  pada kata  

/ndak/ [ndaɁ] “tidak” 

/bayem/ [bayǝm]  “bayem”  

/pulang/ [pulaŋ]  “pulang”  

/cabe/ [cabε]  “cabe”  

/enam/ [ǝnam]   “enam”  

/ikan/ [ikan]  “kan”  
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Bunyi konsonan lain yang muncul seperti, konsonan AA [d], konsonan 

AA [t],  bunyi konsonan semivokal BL [w] dan AP [y], bunyi konsonan 

afrikatif FP [j]   pada kata berikut.  

/dua/ [dua]  “dua”  

/ada/ [ada]  “ada”  

/tahu/ [tahu]  “tahu”  

/waktu/ [waktu] “waktu” 

/sayul/ [sayul] “sayur” 

/jalan/ [jalan] “jalan” 

Bunyi konsonan getar AA [r] pada semua kata diganti menjadi 

konsonan lateral AA [l] seperti pada kata  

/gambalnya/ [gambalή]  “gambarnya” 

/sayul/ [sayul]  “sayur” 

/dibeli/ [dibǝli] “diberi” 

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 3 tahun, seperti 

pada skema berikut.  

 BL LD AD AA AP FP  DV GL 

Hambat b   d   g  Ɂ 

   p   t            k 

Frikatif    s   j   h 
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Nasal m   n   ή ŋ 
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Skema 10 
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4.2.1.8 Pemerolehan Fonologi Anak usia 4 Tahun (Dappa usia 4 Tahun) 

Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologi untuk anak usia 4 tahun 

sesuai fakta pada transkripsi data, seperti berikut. 

/bu guyu ambilin buku Dapa/ [bu guyu ambilin buku dapa] “bu guru ambilin buku Dapa” 

/Dapa walnain gunungnya/  [Dapa walanain gunuŋή] “Dapa warnain gunungnya” 

/pake walna bilu ya/  [pakε walna bilu ya]  “pakai warna biru ya” 

/gemana walna ain laut/  [gεmana walna ain laut] “bagaimana warna air laut” 

/ada buwung juga bu guyu/  [ada buwuŋ juga bu guyu] “ada burung juga bu guru” 

/walna apa buwung bu guyu/ [walna apa buwuŋ bu guyu] “warna apa burung bu guru” 

/Dapa sudah jadi/  [Dapa sudah jadi]   “Dapa sudah jadi” 

/boleh main di lual/  [boleh main di lual]  “boleh main di luar” 

/ma..mau pentol/  [ma...mau pǝntol]  “ma, mau pentol” 

/Dapa beli selibu ya/  [Dapa beli sǝlibu ya]  “Dapa beli selibu ya” 

/ma, pentolnya pedes/  [ma, pǝntolή pǝdǝs]  “ma, pentolnya pedes” 

/mana ain minum/  [mana ain minum]  “mana air minum” 

/ayo tangkep capung/  [ayo taŋkǝp capuŋ]  “ayo tangkap capung” 

/gak bisa ketangkep/  [gaɁ bisa kǝtaŋkǝp]  “gak bisa ketangkap’ 

/apa kita masuk/  [apa kita masuɁ]  “apa kita masuk” 

/dia dibuatin bu guyu/  [dia dibuatin bu guyu]  “dia dibuatin bu guru” 

 

Mencermati data di atas, pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun pada 

tatanan fonologi telah menguasai bunyi vokal, dan untuk memperjelas akan 

disajikan sesuai dengan fakta yang tertera di atas. 
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Bunyi vokal [a] seperti pada kata  

/ada/ [ada]  “ada”  

/walnanya/ [walnaή]  “warnanya”  

/ain/ [ain]  “air”  

 

Bunyi vokal [i] seperti pada kata  

/jadi/ [jadi]  “jadi”  

/beli/ [beli]  “beli”  

/minum/ [minum]  “minum”  

 

Bunyi vokal [u] seperti pada kata  

/bilu/ [bilu]  “biru”  

/buwung/ [buwuŋ]  “burung”  

/capung/ [capuŋ]  “capung”  

 

Bunyi vokal [ε], [ǝ], [o], seperti pada kata  

/pake/ [pakε]  “pakai”  

/selibu/ [sǝlibu]  “seribu”  

/pentol/ [pǝntol]  “pentol”  

 

Bunyi-bunyi konsonan yang muncul pada anak usia 4 tahun 

berdasarkan fakta seperti, bunyi konsonan frikatif AA [s], bunyi nasal FP [ή], 

bunyi nasal BL [m], nasal AA [n], bunyi frikatif GL [h], pada kata berikut. 

/sudah/ [sudah]  “sudah” 

/pedes/ [pǝdǝs]  “pedes”  
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/selibu/ [sǝlibu]  “seribu”   

/gunungnya/ [gunuŋή]  “gunungnya”  

/mana/ [mana] “mana” 

/ambilin/ [ambilin] “ambilin’ 

/main/ [main] “main” 

/sudah/ [sudah] “sudah” 

Bunyi konsonan GL [Ɂ], konsonan BL [b] dan [p], konsonan AA [d], 

konsonan AA [t],  bunyi konsonan semivokal BL [w] dan AP [y], bunyi 

konsonan afrikatif FP [j]  seperti  pada kata  

/gak/ [gaɁ]  “tidak”  

/masuk/ [masuɁ]  “masuk”  

/buku/ [buku]  “buku”  

/beli/ [beli]   “beli”  

/selibu/ [selibu]  “seribu”  

/pentol/ [pǝntol]  “pentol” 

/pake/ [pakε] “pakai” 

/tangkap/ [taŋkap] “tangkap” 

/walnanya/ [walnaή] “warnanya” 

/buwung/ [buwuŋ]  “burung” 

/ayo/ [ayo] “ayo” 

/jadi/ [jadi] “jadi” 
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Bunyi konsonan getar AA [r] pada anak usia 4 tahun belum jelas, dalam 

pengucapannya ada yang diganti oleh bunyi [l], bunyi [n], dan bunyi [w], 

seperti berikut. 

/walna/ [walna] “warna” 

/ain/ [ain] “air” 

/buwung/ [buwuŋ] “burung”  

 

Pemerolehan bahasa untuk konsonan anak usia 4 tahun secara lengkap 

sesuai dengan skema berikut. 

 BL LD AD AA AP FP  DV GL 

Hambat b   d   g  Ɂ 

   p   t            k 

Frikatif    s   j   h 

      c 

      

Nasal m   n   ή ŋ 

Getar    l 

Semivokal w   y    

 Skema 11 

4.2.2 Pemerolehan Morfologi Anak Usia 0-4 Tahun 

Pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun pada tatanan morfologi akan 

dilakukan penganalisisan tentang bentuk kata dan afiksasi. 

4.2.2.1 Pemerolehan Morfologi Anak Usia 0-1 Tahun 

Pemerolehan morfologi untuk anak usia 0-4 tahun setelaah dilakukan 

transkripsi atas data hasil penelitian didapatkan fakta bahwa untuk anak usia 0 - 
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1 tahun tidak dapat diuraikan, karena bunyi bahasa yang keluar belum dapat 

diidentifikasi. 

Pemerolehan bahasa dalam tatanan morfologi mulai dapat dilakukan 

penganalisisan untuk anak usia 1-4 tahun sesuai dengan fakta dalam 

transkripsi, yang merupakan hasil penelitian dengan menggunakan teknik 

rekam dan catat.  

4.2.2.2 Pemerolehan Morfologi Anak Usia 1,5 Tahun 

Merujuk pada bunyi bahasa yang diucapkan oleh anak usia 1,5 tahun 

pada transkripsi data, dapat dikatakan telah memproduksi kata-kata yang 

monomorfemik, seperti berikut. 

/inaq/ [inaɁ] “ibu” 

/amaq/ [amaɁ] “bapak” 

/oti/ [roti] “roti” 

/ayo/ [lalo] “pergi” 

/indoq/ [tindoɁ] “tidur” 

/nyem/ [ŋinem] “minum” 

/uyeq/ [ulεɁ] “pulang”   

/kon/ [tokon] “duduk” 

/pede/ [sepεdǝ] “sepeda” 

/poq/ [ampoɁ] “tambah” 

/wah/ [uwah] “sudah” 
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Selain bentuk monomorfemik, ditemukan juga pengucapan yang lebih 

dari satu kata walaupun secara fonologis mengalami perubahan bunyi, seperti 

berikut. 

/cit nae/ [sakit naε] “sakit kaki” 

/aem aciq/ [kakǝn nasiɁ] “makan nasi” 

/es yim/ [εs krim] “es krim” 

Berdasarkan fakta di atas, maka dapat dikatakan anak usia 1, 5 tahun 

telah mampu memproduksi lebih dari satu kata, yang dapat dikatakan sebagai 

kata majemuk. Lebih lanjut dapat diuraikan, seperti : 

/cit nae/  [sakit naε]  /sakit kaki/  

terdiri dari kata /cit/ “sakit” dan /naε/ “nae” /sakit/ dan /kaki/ 

/aem aciq/  [kakǝn nasiɁ]  /makan nasi/ 

terdiri dari kata /aǝm/ “kaken” dan /aciɁ/ “nasi” /makan/ dan /nasi/  

/es yim/  [εs krim]  /es krim/  

Terdiri dari kata /εs/ “es” dan /yim/ “krim” /es/ dan /krim/  

Lebih lanjut jika diperhatikan, pemerolehan morfologis pada anak usia 

1,5 tahun ditemukan penggunaan suku kata yang tidak lengkap, seperti berikut. 

/aem/ [kakǝn] “makan” 

Kata /aem/ seharusnya [kakǝn] merupaka kata yang terdiri dari dua suku kata, 

yaitu /ka/ dan /ken/ sehingga terdapat suku kata yang hilang dalam pengucapan 

yaitu suku kata /ka/. Kata lain yang memiliki suku kata dihilangkan dalam 

pengucapan, sebagai berikut. 

/indok/ [tindoɁ] (tin - dok) “tidur” 
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/ayo/ [lalo] (la - lo) “pergi” 

/nyem/ [ŋinǝm] (ngi - nem) “minum” 

/kon/ [tokon] (to - kon) “duduk” 

Pemerolehan bahasa untuk bidang morfologi pada anak usia 1,5 tahun, 

berdasarkan jenis kata telah memproduksi kata benda dan  kata kerja. 

Fakta Pengucapan Pengucapan Sebenarnya Jenis Kata 

/inaq/ [inaɁ] “ibu” Kata benda 

/amaq/ [amaɁ] “bapak” Kata benda 

/oti/ [roti] “roti” Kata benda 

/indoq/ [tindoɁ] “tidur”  Kata kerja 

/nyem/ [ŋinem] “minum”  Kata kerja  

/kon/ [tokon] “duduk”  Kata kerja 

/cit/   [sakit] “sakit ”  Kata sifat 

/aem aciq/ [kaken] “makan” Kata kerja 

 

4.2.2.3 Pemerolehan Morfologi anak usia 2 tahun 

Pemerolehan bahasa pada tatanan morfologi untuk anak usia 2 tahun 

tidak terdapat perbedaan signifikan dengan anak usia 1,5 tahun. Fakta 

menunjukkan bahwa ujaran yang dikeluarkan masih berupa satu kata dan dua 

kata, kata benda mendominasi pemerolehan bahasa dalam tatanan morfologi, 

meskipun ditemukan ada kata sifat, hal ini akan diperjelas dengan data berikut. 

Fakta Pengucapan Seharusnya Jenis Kata  

 

/ebeq/ [bebek] kata benda 

/ayam/ [ayam] kata benda 
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/yung/ [buruŋ] kata benda 

/kan/ [ikan] kata benda 

/kuh/ [tikus] kata benda  

/jah/ [gajah] kata benda 

/uning/ [kuniŋ] kata sifat 

/mangka/ [semaŋka] kata benda 

/oyi/ [strawberi] kata benda  

/pem/ [apǝl] kata benda 

/agu/ [aŋgur]  kata benda 

/cang/ [pisaŋ]  kata benda 

/ga/ [mangga]  kata benda 

/ata/ [mata]  kata benda 

/dung/ [hiduŋ]  kata benda 

/igi/ [gigi]  kata benda 

/nganga/ [teliŋa]  kata benda 

/ambut/ [rambut]  kata benda 

/angan/ [taŋan]  kata benda 

/eyut/ [pǝrut]   kata benda 

 

Jenis kata majemuk yang diucapkan tidak banyak, seperti: 

/na pak/ /na/ [mana] dan /pak/ [bapak] “mana bapak” 

terdiri dari kata /mana/ dan /bapak/ 

/nak pa/ /nak/ [minyak] dan /pa/ [apa] “minyak apa” 

 

terdiri dari kata minyak dan apa 
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Mencermati pemerolehan bahasa pada anak usia 2 tahun di atas, belum 

ditemukan adanya afiksasi dalam berbicara. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemerolehan bahasa dari tatanan morfologi untuk anak 

usia 1,5 – 2 tahun tidak terdapat penggunaan afiksasi dan ucapan yang keluar 

masih berupa satu kata dan dua kata. 

Pemerolehan bahasa dalam tataran morfologi pada anak usia 2 tahun 

dijumpai pemakaian suku kata yang tidak lengkap, seperti pada kata berikut. 

/ebeq/ [bebeɁ] (be – bek) 

/yung/ [buruŋ] (bu – rung) 

/kan/ [ikan] (i – kan) 

/kuh/ [tikus] (ti – kus)  

/jah/ [gajah] (ga – jah) 

/uning/ [kuniŋ] (ku – ning) 

/mangka/ [semaŋka] (se – mang – ka) 

/oyi/ [strawberi] (straw – beri )  

/pem/ [apǝl] (a – pel) 

/agu/ [aŋgur]  (ang – gur) 

/cang/ [pisaŋ]  (pi sang) 

/ga/ [mangga]  (mang – ga) 

/ata/ [mata]  (ma - ta) 

/dung/ [hiduŋ]  (hi - dung) 

/igi/ [gigi]  (gi – gi) 

/nganga/ [teliŋa]  (te – li – nga) 
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/ambut/ [rambut]  (ram – but) 

/angan/ [taŋan]  (ta – ngan) 

/eyut/ [pǝrut]   (pe – ryt) 

 

4.2.2.3 Pemerolehan Morfologi anak usia 2 tahun 2 bulan 

Pemerolehan bahasa anak usia 2 tahun 2 bulan dalam tatanan morfologi 

jika dibandingkan dengan anak usia 2 tahun mengalami perkembangan, walau 

pun tidak signifikan. Produksi kata yang diucapkan sesuai data sudah mulai 

menggunakan afiksasi dan sudah mampu mengucapkan kata yang lebih dari 

satu morfem, seperti berikut. 

Fakta Pengucapan Seharusnya Jumlah Morfem 

/lusak/ [rusaɁ] satu morfem 

/lumah/ [rumah] satu morfem 

/sekalang/ [sekaraŋ] satu morfem 

/melah/ [mεrah] satu morfem 

/kuning/ [kuniŋ] satu morfem 

/kelabu/ [kelabu] satu morfem 

/bilu/ [biru] satu morfem 

/muda/ [muda] satu morfem 

/cedot/ [sedot] satu morfem 

/gajah/ [gajah] satu morfem 

/kula-kula/ [kura-kura] satu morfem  

/satu/ [satu] satu morfem 
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/dua/ [dua] satu morfem 

/tiga/ [tiga] satu morfem 

/empat/ [ǝmpat] satu morfem 

/lima/ [lima] satu morfem 

/jelapah/ [jǝrapah] satu morfem 

/gajah/ [gajah] satu morfem 

/kambing/ [kambiŋ] satu morfem 

/anoa/ [anoa] satu morfem 

/kuda/ [kuda] satu morfem 

/baiki/ [perbaiki] dua morfem : (baik; i) 

/walnanya/ [warnaή] dua morfem  : (warna ; nya)  

/ambilin/  [ambilin] dua morfem : (ambil; in)  

/bukain/ [bukain] dua morfem : (buka; in) 

/dimana/  [di mana] dua morfem : (di; mana) 

/kuenya/ [kueή] dua morfem : (kue; nya) 

/diganti/ [diganti] dua morfem : (di; ganti)  

/ditokonya/ [ditokoή] tiga morfem : (di; toko; nya) 

 

Mencermati ujaran yang keluar dari anak usia 2 tahun 2 bulan di atas, 

beberapa bentuk kata yang sudah mampu diucapkan, seperti berikut. 

Fakta Pengucapan Pengucapan Sebenarnya Jenis Kata 

/sendok/  [sεndoɁ] kata benda 

/piling/ [piriŋ] kata benda 

/piso/ [pisau] kata benda 
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/baiki/ [perbaiki] kata kerja 

/lumah/ [rumah] kata benda 

/cedot/ [sǝdot] kata kerja  

/gajah/ [gajah]  kata benda 

/kula-kula/ [kura-kura] kata benda  

/jelapah/ [jǝrapah] kata benda 

/kambing/ [kambiŋ] kata benda 

/anoa/ [anoa] kata benda 

/kuda/ [kuda] kata benda 

/mana/ [mana] kata tanya 

/lusak/ [rusaɁ] kata sifat 

/walnanya/ [warnaή] kata sifat 

/melah/ [mεrah] kata sifat 

/kuning/ [kuniŋ] kata sifat 

/kelabu/ [kǝlabu] kata sifat 

/bilu/ [biru] kata sifat 

/muda/ [muda] kata sifat 

/baiki/ [pǝrbaiki] kata kerja 

/mana/ [mana] kata tanya 

/kita/ [kita] kata ganti 

/satu/ [satu] kata bilangan 

/dua/ [dua] kata bilangan 

/tiga/ [tiga] kata bilangan 



88 

 

/empat/ [ǝmpat] kata bilangan 

/lima/ [lima] kata bilangan 

 

Kata-kata yang telah diidentifikasi di atas terdapat penggunaan afiksasi 

dan bentuk klitik, seperti pada kata /baiki/ [perbaiki] dan kata /walnaή/ 

[warnanya]. Kata /baiki/ [perbaiki] merupakan imbuhan dengan kata dasar 

/baik/ dan mendapat imbuhan per+i, sedangkan kata /walnaή/ [warnanya] 

merupakan klitik dengan kata dasar /warna/ ditambah /nya/.  

Pemerolehan bahasa pada tatanan morfologis untuk anak usia 2 tahun 2 

bulan telah mampu memproduksi lebih dari dua morfem. Penggunaan afiksasi 

juga sudah banyak digunakan, walau pun afiksasi yang dipergunakan sifatnya 

sesderhana, seperti pada kata /ambilin/, /bukain/. Penggunaan afiksasi yang 

lain dijumpai kata /mau diganti dulu/ “mau diganti dulu”, dalam hal ini kata 

/diganti/ merupakan proses afiksasi dari kata dasar /ganti/ dan awalan /di/.  

Penggunaan kata tanya dijumpai pada kata /mana kuεή/ “mana kuenya”, 

dan /beli di mana buɁ/ “beli di mana ibu”. Penggunaan kata tanya /mana/ dan 

/di mana/ menunjukkan jika pemerolehan bahasa anak usia 2 tahun 2 bulan 

telah mampu memproduksi kata tanya walau masih sangat sederhana. 

 Kata ganti ditemukan pada kata /mai duduɁ kita/ “mari duduk kita”, 

penggunaan kata ganti /kita/ sebenarnya kurang tepat, tetapi anak usia 2 tahun 

2 bulan tentunya belum bisa membedakan antara kata ganti untuk orang 

pertama atau kata ganti jamak.  
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4.2.2.4 Pemerolehan Morfologi anak usia 3 tahun 

Pemerolehan bahasa anak usia 3 tahun dalam tatanan morfologi 

mengalami perkembangan, walau pun tidak signifikan. Produksi kata yang 

diucapkan sesuai data sudah mulai menggunakan afiksasi dan sudah mampu 

mengucapkan kata yang lebih dari satu morfem, seperti berikut. 

Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya Jumlah Morfem 

/ndak/ [ndaɁ] “tidak” satu morfem 

/mau/ [mau] “mau” satu morfem 

/gambal/ [gambar] “gambar” satu morfem 

/hewan/ [hεwan] “hewan” satu morfem 

/siapa/ [siapa] “siapa” satu morfem 

/punya/ [puήa] “punya” satu morfem 

/tas/ [tas] “tas” satu morfem 

/ini/ [ini] “ini” satu morfem 

/enlibet/ [εnlibǝt] “angrybet” satu morfem 

/main/ [main] “main” satu morfem 

/tembak/ [tεmbaɁ] “tembak” satu morfem 

/mobil/ [mobil] “mobil” satu morfem 

/dua/ [dua] “dua” satu morfem 

/melah/ [mεrah] “merah” satu morfem 

/ijo/ [ijO] “hijau” satu morfem 

/gendut/ [gǝndUt] “gendut” satu morfem 

/dilusakin/  [dilusaɁin]  “dirusakin” tiga morfem 
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Berdasarkan fakta dalam transkripsi data di atas, anak usia 3 tahun  

mampu memproduksi beberapa jenis kata yang digunakan pada saat 

berbicara, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tanya, dan kata 

bilangan, seperti : 

Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya Jenis Kata 

/gambal/ [gambar] “gambar” kata benda 

/hewan/ [hεwan] “hewan” kata benda 

/tas/ [tas] “tas” kata benda 

/siapa/ [siapa] “siapa” kata tanya 

/dua/ [dua] “dua” kata bilangan 

/melah/ [mεrah] “merah” kata sifat 

/ijo/ [ijO] “hijau” kata sifat 

/gendut/ [gǝndut] “gendut” kata sifat 

/dilusakin/  [dirusaɁin]  “dirusakin” kata kerja 

Kenyataan lain ditemukan adanya proses afiksasi pada pemerolehan 

bahasa anak usia 3 tahun, seperti kata /dilusaɁin/ “dirusakin” merupakan 

proses afiksasi dari awalan di + rusak + in. 

Mencermati produksi kata di atas, anak usia 3 tahun telah dapat  

menggunakan afiksasi, seperti pada kata /dilusakin/ [dirusaɁin] “dirusakin”, 

kata  /dilusakin/ [dirusaɁin] “dirusakin”, jika dilakukan proses morfologi 

sesungguhnya merupakan bentuk dari prefiks di- + rusak dan mendapat sufiks 

kan, tetapi karena pengaruh lingkungan maka anak usia 3 tahun mengucapkan 

kata /dirusakkan/ menjadi /dilusaɁin/ [dirusaɁin] “dirusakin”.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak usia 3 tahun dalam 

pemerolehan morfologi telah menggunakan proses afiksasi dalam berbicara, 

juga telah menguasai kata benda, kata kerja, kata tanya, kata sifat, dan kata 

bilangan.  

4.2.2.5 Pemerolehan Morfologis Anak Usia 3 Tahun 5 Bulan 

 

Pemerolehan bahasa anak usia 3 tahun 5 bulan dalam tatanan morfologi 

dari produksi kata yang diucapkan sesuai data sudah mulai menggunakan 

afiksasi dan sudah mampu mengucapkan kata kompleks, seperti berikut. 

/bajunya dipeliksa/ [bajuή dipǝriksa]  

/dia dimandian sama ibunya/ [dia dimandian sama ibuή] 

/badan ibunya/  [badan ibuή] 

/mana gambalnya/ [mana gambarή] 

/gambal dua belas/ [gambar dua bǝlas] 

/dia pulang jalan/ [dia pulaŋ jalan] 

/ndak tahu dia/ [ndaɁ tahu dia] 

/ku kolah sama siapa/ [ku kolah sama siapa] 

/ia dibeli uang ibunya/ [ia dibǝri uaŋ ibuή] 

/ada ibunya dia/ [ada ibuή dia] 

/ada sayul bayemnya [ada sayur bayǝmή] 

/ada nasi, cabe, ikan/ [ada nasi, cabε, ikan] 

/sayul bayem dua/ [sayur bayǝm dua) 

/enam dua ikan/ [ǝnam dua ikan] 

/waktu makan/ [waktu makan] 
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Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya Jumlah Morfem 

/badan/ [badan] “badan” satu morfem 

/pulang/ [pulaŋ] “pulang” satu morfem 

/bajunya/ [bajuή] “bajunya” dua morfem 

/ibunya/ [ibuή] “ibunya” dua morfem 

/dipeliksa/ [dipǝriksa) “diperiksa” dua morfem 

/dimandian/ (dimandian) “dimandikan” tiga morfem 

 

Berdasarkan jenis kata yang muncul, dapat diidentifikasi menjadi kata 

benda, kata kerja, kata bilangan, kata tanya, seperti berikut. 

Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya Jenis Kata 

/badan/ [badan] “badan” kata benda 

/gambal/ [gambar] “gambar” kata benda 

/dimandian/ [dimandian] “dimandikan” kata kerja 

/dua belas/ [dua bǝlas] “dua belas” kata bilangan 

/siapa/ [siapa] “siapa” kata tanya 

/mana/ [mana] “mana” kata tanya 

Ditemukan adanya proses afiksasi pada pemerolehan bahasa anak usia 3 

tahun 5 bulan, seperti kata /dimandian/ “dimandikan” merupakan proses 

afiksasi dari prefiks di +mandi + kan. Di samping itu, telah muncul kata 

dalam bentuk pasif, maupun penggunaan klitik, seperti :  

/dipǝliksa/ “diperiksa”  

/dibǝli/ “diberi” 

/gambalή/ “gambarnya” 
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/ibuή/ “ibunya” 

Pemerolehan bahasa untuk anak usia 3 tahun 5 bulan pada tatanan 

morfologis dapat disimpulkan, bahawa dalam berbicara telah mampu 

memproduksi kata benda, kata kerja, kata tanya, kata bilangan, menggunakan 

bentuk klitik, dan proses afiksasi. 

 

4.2.2.6 Pemerolehan Morfologis Anak Usia 4 Tahun 

 

Pemerolehan bahasa anak usia 3 tahun 5 bulan dalam tatanan morfologi 

dari produksi kata yang diucapkan sesuai data sudah mulai menggunakan 

afiksasi dan sudah mampu mengucapkan kata kompleks, seperti berikut. 

/bu guyu ambilin buku Dapa/ [bu guru ambilin buku Dapa] 

/Dapa walanain gunungnya/ [Dapa warnain gunuŋή] 

/pake walna bilu ya/ [pakε warna biru ya] 

/gemana walna ain laut/ [gεmana warna air laut] 

/ada buwung juga bu guru/ [ada buruŋ juga bu guru] 

/walna apa buwung bu guru/ [warna apa buruŋ bu guru] 

/Dapa sudah jadi/  [Dapa sudah jadi] 

/boleh main di lual/ [boleh main di lual] 

/ma mau pentol/ [ma, mau pǝntol] 

/Dapa beli selibu ya/ [Dapa bǝli sǝribu ya] 

/ma, pentolnya pedes/ [ma, pǝntolή pǝdes] 

/mana ain minum/ [mana air minum] 

/ayo tangkap capung/ [ayo taŋkap capuŋ] 

/gak bisa ketangkep/ [gaɁ bisa kǝtangkep] 
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/apa kita masuk/ [apa kita masuɁ] 

/dia dibuatin bu guyu/ [dia dibuatin bu guru] 

Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya Jumlah Morfem 

/buku/ [buku] “buku” satu morfem 

/pake/ [pakε] “pakai” satu morfem 

/gunungnya/ [gunuŋή] “gunungnya” dua morfem 

/walnain/ [walnain] “warnain” dua morfem 

/dibuatin/ [dibuatin] “dibuatin” tiga morfem 

 

Berdasarkan jenis kata yang muncul, dapat diidentifikasi menjadi kata 

benda, kata kerja, kata bilangan, kata tanya, kata ganti,  seperti berikut. 

Fakta Pengucapan Pengucapan Seharusnya Jenis Kata 

/buku/ [buku] “buku” kata benda 

/pentol/ [pǝntol] “pentol” kata benda 

/walnain/ [walnain] “warnain” kata kerja 

/ambilin/ [ambilin] “ambilin” kata kerja 

/selibu/ [sǝlibu] “seribu” kata bilangan 

/gemana/ [gεmana] “bagaimana” kata tanya 

/mana/ [mana] “mana” kata tanya 

/apa/ [apa] “apa” kata tanya 

/kita/ [kita] “kita” kata ganti 

/dia/ [dia] “dia” kata ganti 

Proses afiksasi pada pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun dapat 

ditemukan, seperti kata /ambilin/ “ambilin” merupakan proses afiksasi dari 
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prefiks di +mandi + in. Di samping itu, telah muncul kata dalam bentuk pasif, 

maupun penggunaan klitik, seperti :  

/dibuatin/ “dibuatin”  

/gunuŋή/ “gunungnya” 

Pemerolehan bahasa untuk anak usia 4 tahun pada tatanan morfologis 

dapat disimpulkan, bahawa dalam berbicara telah mampu memproduksi kata 

benda, kata kerja, kata tanya, kata bilangan, kata ganti, dan telah 

menggunakan bentuk klitik, dan proses afiksasi dalam berkomunikasi. 

 

4.2.3 Pemerolehan Sintaksis Anak Usia 0-4 Tahun 

Pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun pada tatanan sintaksis akan 

dilakukan penganalisisan terkait dengan kalimat yang diucapkan subjek 

berdasarkan transkripsi data yang diperoleh. 

4.2.3.1  Pemerolehan Sintaksis Anak Usia 0-1 Tahun 

Pemerolehan sintaksis untuk anak usia 0-1 tahun sesuai transkripsi data 

dan fakta tidak dapat diidentifikasi, karena masih dalam bentuk yang tidak 

bisa dideskripsikan.  

 

4.2.3.2 Pemerolehan Sintaksis Anak Usia 1 – 2 Tahun 

Selaras dengan teori pemerolehan bahasa pada anak, pemerolehan 

sintaksis pada anak usia 1-2 tahun telah menguasai satu kata dan dua kata 

dalam berbicara. Berdasarkan data yang telah ditranskripsikan ditemukan 

adanya penggunaan kalimat pada anak usia 1-2 tahun, walau pun masih 

bersifat sangat sederhana, yaitu berupa satu kata atau dua kata . 
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a. Pemerolehan sintaksis anak usia 1 tahun 5 bulan (Dial) 

Bentuk kalimat sesuai fakta yang ditemukan pada anak usia 1,5 

tahun masih berupa satu kata dan dua kata, seperti : 

/uyeq/ [ulεɁ] “pulang” 

/kon/ [tokon] “duduk” 

/ede/ [sepεdǝ] “sepeda” 

/poq/ [ampoɁ] “tambah” 

/wah/ [uwah] “sudah” 

/cit nae/ [sakit naε] “sakit kaki” 

/aem aciq/ [kaken nasiɁ] “makan nasi” 

/es yim/ [εs krim] “es krim” 

Kata-kata di atas dikatakan kalimat, karena merupakan sebuah 

jawaban anak ketika ditanya. Berikut petikan percakapan sesuai dengan 

transkripsi data. 

Peneliti  :  sai umbaɁ side ? 

Dial : /inaq/ [inaɁ] “ibu” 

Peneliti : sak tokon nu sai?  

Dial :  amaq [amaɁ] “bapak” 

Peneliti : epe kakendeɁ 

Dial : /oti/ [roti] “roti” 

Peneliti : mbe lain kakak ? 

Dial : /ayo/ [lalo] “pergi” 

Peneliti : embe lain papuɁ 
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Dial :  /indoq/ [tindoɁ] “tidur” 

Peneliti : lamun wah mangan side kembeɁ 

Dial : /nyem/ [ŋinem] “minum” 

Kalimat dua kata yang diucapkan anak usia 1 tahun 5 bulan tidak 

banyak, seperti pada kalimat berikut. 

aem aciq [kaken nasiɁ] “makan nasi” 

es yim [εs krim] “es krim” 

b. Pemerolehan sintaksis anak usia 2 tahun (Cantika) 

Pemerolehan sintaksis pada anak usia 2 tahun juga masih berupa satu 

kata dan dua kata, seperti berikut. 

Ibu : gambar apa ini? 

Cantika : /ebek/ [bεbεɁ] 

Kakak : kalau yang ini? 

Cantika : /ayam/ [ayam] 

Ibu : disebelahnya ayam itu, gambar apa? 

Cantika : /yung/ [buruŋ] 

Kakak : yang berenang itu apa? 

Cantika : /kan/ [ikan] 

Kakak : yang ini gambar apa? 

Cantika : /kuh/ [tikUs] 

Ibu : yang hidungnya panjang gambar apa? 

Cantika :  /jah/ [gajah] 

Ibu : jeruk warnanya apa?  
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Cantika : /uning/ [kuniŋ] 

Ibu : kalau yang hijau ini gambar apa? 

Cantika : /mangka/ [semaŋka] 

Kakak : kalau yang ini gambar apa dik? 

Cantika : /oyi/ [strawbεri]  

Ibu : nah didekat strowberi itu gambar apa? 

Cantika : /pem/ [apǝl] 

Ibu : didekatnya gambar apel,apa itu? 

Cantika : /agu/ [aŋgur] 

Kakak : yang ini dik,gambar apa? 

Cantika : /cang/ [pisaŋ] 

Ibu : nah  kalau yang ini gambar apa? 

Cantika :  /ga/ [maŋga] 

Ibu : untuk melihat apa namanya? 

Cantika : /ata/ [mata] 

Ibu : kalau yang ini? (memegang hidung) 

Cantika : /dung/ [hiduŋ] 

Ibu : terus kalau yang ini? (menunjuk gigi) 

Cantika : /igi/ [gigi] 

Ibu : yang ini? (menunjuk telinga) 

Cantika : /nganga/ [tǝliŋa] 

Ibu : kalu yang ini? (memegang rambut) 

Cantika : /ambut/ [rambut] 



99 

 

Kakak : yang ini? (mengangkat tangan) 

Cantika : /angan/ [taŋan] 

Kakak : kalau yang ini? (menunjuk perut) 

Cantika : /eyut/ [pǝrut] 

Ujaran dua kata yang ditemukan pada anak usia 2 tahun, seperti: 

/na pak?/ [mana bapak] 

/nak pa?/ [miήak apa] 

Kalimat dua kata yang tampak di atas sudah jelas merupakan sebuah 

kalimat tanya, karena anak menggunakan kata tanya /pa/ “apa”. Jadi dalam 

pemerolehan sintaksis anak usia 2 tahun telah mampu menggunakan 

kalimat tanya, meski pun sifatnya sangat sederhana. 

 

4.2.3.3 Pemerolehan Sintaksis Anak Usia 2-3 Tahun 

Bentuk pemerolehan sintaksis untuk anak usia 2-3 tahun tampaknya 

sudah mampu mengucapkan lebih dari dua kata, hal ini sesuai dengan 

fakta berikut. 

a. Pemerolehan sintaksis anak usia 2 tahun 2 bulan (ALTHA) 

Berdasarkan transkripsi data, anak usia 2 tahun 2 bulan telah 

mampu mengucapkan kalimat yang lebih dari dua kata, dan kalimat 

yang diucapkan dapat diidentifikasi, seperti berikut. 

(1) /ibu ambilin cedot/ [ibu, ambilin sǝdot] 

(2) /bukain bu/ [bukaɁin, bu] 

(3) /beli di mana bu/ [bǝli di mana bu] 

(4) ini lasa apel (yang ini rasa apel) 
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(5) /mana kuenya/ [mana kuεή] 

(6) /taluk di sini/ [taruh di sini] 

(7) /mai duduk kita/ [mari duduk kita] 

Kalimat (1) di atas merupakan kalimat perintah, hal ini dapat 

dilihat dari kata yang digunakan yaitu /ambilin/, demikian juga dengan 

kalimat (2) merupakan kalimat perintah jika dilihat dari penggunaan 

kata /bukain/, demikian juga dengan kalimat (6) dan (7). Pada kalimat 

(3) dan (5) anak menggunakan kalimat tanya, dan kalimat (4) 

merupakan kalimat berita. 

Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa anak usia 2 

tahun 2 bulan telah mampu mengucapkan kalimat berita, kalimat 

perintah, dan kalimat tanya. 

b. Pemerolehan sintaksis anak usia 3 tahun (ATMA) 

Pemerolehan sintaksis untuk anak usia 3 tahun dapat 

diidentifikasi menjadi beberapa kalimat, seperti berikut. 

(1) /ndak mau/ [ndaɁ mau) 

(2) /gambal hewan/ [gambar hεwan] 

(3) /siapa punya tas ini/ [siapa puήa tas ini] 

(4) /tas enlibet/ [tas εnlibǝt] 

(5) /main tembak/ [main tεmbaɁ] 

(6) /ndak dilusakin/  [ndaɁ dirusaɁin] 

(7) /punya dua/ [puήa dua] 

(8) /melah sama ijo/ [mεrah sama hijau] 
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Berdasarkan kalimat yang diucapkan oleh anak usia 3 tahun di 

atas, dapat ditentukan bentuk kalimat yang diucapkan. Kalimat (1), (6) 

merupakan bentuk kalimat negatif dengan penggunaan kata /ndaɁ/ 

“tidak”. Kalimat (3) merupakan kalimat tanya, karena dijumpai 

penggunaan kata /siapa/ “siapa”. Kalimat (2), (4), (5), (7), dan (8) 

merupakan kalimat berita.   

 

4.2.3.4 Pemerolehan Sintaksis Anak Usia 3-4 Tahun 

Pemerolehan sintaksis anak usia 3-4 tahun bentuknya lebih konfleks 

dari pemerolehan sintaksis anak usia 2-3 tahun, secara rinci akan 

dideskripsikan berdasarkan fakta transkripsi berikut. 

a. Pemerolehan sintaksis anak usia 3 tahun 5 bulan (ASSYA) 

Pemerolehan sintaksis anak usia 3 tahun 5 bulan dalam bentuk 

kalimat berikut. 

(1) /bajunya dipeliksa/ [bajuή dipǝriksa]  

(2) /dia dimandian sama ibunya/ [dia dimandikan sama ibuή] 

(3) /badan ibunya/  [badan ibuή] 

(4) /mana gambalnya/ [mana gambarή] 

(5) /gambal dua belas/ [gambar dua bǝlas] 

(6) /dia pulang jalan/ [dia pulaŋ jalan] 

(7) /ndak tahu dia/ [ndaɁ tahu dia] 

(8) /ku kolah sama siapa/ [ku sǝkolah sama siapa] 

(9) /ia dibeli uang ibunya/ [ia dibǝri uaŋ ibuή] 

(10) /ada ibunya dia/ [ada ibuή dia] 
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(11) /ada sayul bayemnya/ [ada sayur bayǝmή] 

(12) /ada nasi, cabe, ikan/ [ada nasi, cabε, ikan] 

Bentuk kalimat negatif yang tampak pada anak usia 3 tahun 5 

bulan dijumpai pada kalimat (7), hal ini ditandai dengan penggunaan 

kata /ndaɁ/ “tidak”. Kalimat tanya (4) dengan menggunakan kata tanya 

/mana/ “mana” dan (8) menggunakan kata tanya siapa. 

Bentuk kalimat anak usia 3 tahun 5 bulan di atas lebih konfleks 

karena sudah mulai menggunakan kata ganti, seperti pada kalimat (1), 

(2), (3), (4) menggunakan kata ganti /nya/, kata ganti /dia/ (6),(7), (10), 

kata ganti /ku/ pada kalimat (8), dan kata ganti /ia/ pada kalimat (9). 

  

b. Pemerolehan sintaksis anak usia 4 tahun (DAPPA) 

Pemerolehan sintaksis untuk anak usia 4 tahun berdasarkan 

transkripsi data, sebagai berikut. 

(1) /bu guyu ambilin buku Dapa/ [bu guru ambilin buku Dapa] 

(2) /Dapa walanain gunungnya/ [Dapa warnain gunuŋή] 

(3) /pake walna bilu ya/ [pakε warna biru ya] 

(4) /gemana walna ain laut/ [gεmana warna air laut] 

(5) /ada buwung juga bu guru/ [ada buruŋ juga bu guru] 

(6) /walna apa buwung bu guru/ [warna apa buruŋ bu guru] 

(7) /Dapa sudah jadi/  [Dapa sudah jadi] 

(8) /boleh main di lual/ [boleh main di lual] 

(9) /ma mau pentol/ [ma, mau pǝntol] 

(10) /Dapa beli selibu ya/ (Dapa bǝli sǝribu ya] 
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(11) /ma, pentolnya pedes/ [ma, pǝntolή pǝdes] 

(12) /mana ain minum/ [mana air minum] 

(13) /ayo tangkap capung [ayo taŋkap capuŋ] 

(14) /gak bisa ketangkep/ [gaɁ bisa kǝtaŋkǝp] 

(15) /apa kita masuk/ [apa kita masuɁ] 

(16) /dia dibuatin bu guyu/ [dia dibuatin bu guru] 

Mencermati kalimat yang diucapkan oleh anak usia 4 tahun di 

atas, kalimat negatif yang diucapkan menggunakan kata /gaɁ/ “tidak” 

(14). Kalimat tanya yang muncul menggunakan beragam kata tanya, 

seperti /apa/ “apa” (15), /mana/ “mana” (12), /gεmana/ “bagaimana” 

(4). 

Kalimat permintaan (13) menggunakan kata /ayo/ “ayo”, (8) 

menggunakan kata /boleh/ “boleh”, (1) dengna menggunakan kata 

/ambilin/ “ambilin”. Pada (16) merupakan kalimat pasif, karena 

penggunaan prefiks /di/ pada kata /dibuatin/. Penggunaan kata ganti 

tidak dijumpai, tetapi anak menggunakan nama sebagai bentuk kata 

ganti, seperti pada (1) dan (2). 

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemerolehan sintaksis anak usia 4 tahun telah mampu menyebutkan 

kalimat dengan baik berupa kalimat berita, kalimat tanya, kalimat 

perintah/permintaan, dan kalimat pasif. 
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4.2.4 Pemerolehan Semantik Anak Usia 0-4 Tahun 

Pemerolehan semantik pada anak usia 0-4 tahun akan dideskripsikan 

bentuk makna yang keluar dari subjek berdasarkan transkripsi data. Bentuk 

makna yang dimaksud makna leksikal dan makna gramatikal, sehingga 

penganalisisan akan menjadi lebih terarah. 

4.2.4.1 Pemerolehan Semantik Anak Usia 0-1 Tahun 

Berdasarkan transkripsi data, anak usia 0-1 tahun tidak terdapat 

dideskripsikan, baik dari makna leksikal atau  gramatikal. Bunyi ujaran yang 

muncul pada anak usia ini berupa [pa], [ta], [ba], [ma]. Bunyi [pa] muncul 

ketika anak melihat bapaknya dan diajak bermain, demikian bunyi [ma] 

muncul pada saat anak melihat ibunya. Berbeda halnya dengan bunyi [ta] dan 

[ba] yang muncul secara tiba-tiba ketika anak sedang memainkan sesuatu. 

Berdasarkan fakta tersebut disimpulkan bahwa pemerolehan semantik anak 

usia 0-1 tahun belum dapat dideskripsikan dari bentuk makna leksikal mau 

pun makna gramatikal. 

 

4.2.4.2 Pemerolehan Semantik Anak Usia 1-2 Tahun 

Anak usia 1-2 dua tahun sudah mampu mengucapkan satu dan dua 

kata yang dapat dikategorikan sebagai kalimat, sehingga akan dilakukan 

penganlisisan pada tatanan semantik berdasarkan pemerolehan kata. 

a. Pemerolehan semantik anak usia 1 tahun 5 bulan (DIAL) 

Berikut adalah dua kata yang diucapkan anak usia 1 tahun 5 bulan, 

yang bisa dikatakan frase. 

(1) /aem aciq/ [kakǝn nasiɁ] “makan nasi” 
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(2) /es yim/ [εs krim] “es krim” 

Makna leksikal untu frase (1) dan (2) sudah jelas sesuai kata-

katanya, yaitu makna kata /aǝm/ [kaken] “makan”, /aciɁ/ [nasiɁ] “nasi”, 

/εs/ [εs] “es”, dan /yim/ [krim] “krim”. Kedua frase tersebut tidak memiliki 

makna gramatikal. 

 

b. Pemerolehan semantik anak usia 2 tahun (CANTIKA) 

Pengucapan kata pada anak usia 2 tahun tidak jauh berbeda dengan 

anak usia 1 tahun 5 bulan, seperti pada frase berikut. 

(1) /na pak/ [mana bapaɁ] 

(2) /nak pa/ [miήaɁ apa] 

Kata (1) yang terdiri dari kata /na/ “mana” secara leksikal memiliki 

makna sebagai kata tanya, yaitu untuk menanyakan seseorang, sedangkan 

kata /paɁ/ “bapak” memiliki makna ,leksikal orang tua dari anak. Pada 

frase (2) kata /naɁ/ “minyak” memiliki makna leksikal benda cair yang 

digunakan untuk menggoreng, atau benda cair yang biasa digunakan untuk 

berobat, sedangkan kata /pa/ “apa” memiliki makna leksikal kata tanya 

untuk menanyakan sesuatu. Kedua frase  tidak memiliki makna gramatikal 

karena tidak diikuti proses afiksasi. 

 

4.2.4.3 Pemerolehan Semantik Anak Usia 2-3 Tahun 

Pemerolehan semantik anak usia 2-3 tahun sudah lebih banyak, 

tentunya akan didapatkan makna leksikal dan gramatikal yang lebih konfleks. 
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a. Pemerolehan semantik anak usia 2 tahun 2 bulan (ALTHA) 

Pengucapan kata pada anak usia 2 tahun 2 bulan lebih banyak, yaitu 

mencapai tiga kata, seperti pada frase berikut. 

(1) /ibu ambilin cedot/ [ibu, ambilin pǝnyǝdot) 

(2) /bukain bu/ [bukain bu] 

(3) /beli di mana bu/ [bǝli di mana bu] 

(4) /ini lasa apel/ [ini rasa apǝl] 

(5) /beli di tokonya Muna/ [beli di tokoή Muna] 

(6) /mana kuenya/ [mana kuεή] 

(7) /taluk di sini/ [taruɁ di sini] 

(8) /mai duduk kita/ [mari tǝmpat duduk kita] 

(9) /kakak pecah itu/ [kakaɁ pǝcah itu] 

(10) /mau diganti dulu/ [mau diganti dulu] 

  

Semua kalimat yang diucapkan di atas memiliki makna leksikal dan 

dapat dimengerti berdasarkan kata-kata yang diucapkan. Namun tidak 

semua kalimat memiliki makna gramatikal. Makna gramatikal yang dapat 

diidentifikasi berdasarkan kalimat di atas, seperti berikut: 

1. kata /ambilin/ “ambilin” memiliki makna gramatikal karena merupakan 

kata berimbuhan, dari kata dasar /ambil/ dan sufiks /-in/ dan memiliki 

makna diambilkan. 
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2. kata /cedot/ “penyedot” memiliki makna gramatikal karena setelah 

diidentifikasi merupakan kata berimbuhan yang bermakna alat untuk 

menghisap benda cair.  

3. kata /bukain/ “bukain” terdiri dari kata dasar /buka/ dan sufiks /-in/ 

memiliki makna gramatikal yang berarti dibukakan. 

4. kata /tokoή/ dan /kuεή/ juga memiliki makna gramatikal karena 

strukturnya merupakan proses afiksasi, yaitu dari kata dasar / toko/ dan 

/kuε/ “kue” dibubuhi klitik /nya/, memiliki makna pemilik toko dan 

pemilik kue. 

5. kata /diganti/ memiliki makna gramatikal karena terdapat awalan /di-/ 

yang mengandung arti yang mengganti.  

 

b. Pemerolehan semantik anak usia 3 tahun (ATMA) 

Pemerolehan semantik pada anak usia 3 tahun akan dideskripsikan 

berdasarkan transkrip berikut. 

(1) /ndak mau/ [ndaɁ mau] 

(2) /gambal hewan/ [gambar hεwan] 

(3) /siapa punya tas ini/ [siapa puήa tas ini] 

(4) /tas enlibet/ [tas εngrybǝt] 

(5) /main tembak/ [main tεmbaɁ] 

(6) /ndak dilusakin/  [ndaɁ dirusaɁin]  

(7) /punya dua/ [puήa dua] 

(8) /melah sama ijo/ [mεrah sama hijau] 
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Mencermati kalimat yang diucapkan oleh anak usia 3 tahun di atas, 

semua kata secara leksikal telah memiliki makna sesuai dengan kamus, 

meskipun secara fonologis masih ada kata yang diucapkan kurang 

sempurna. 

Makna secara gramatikal yang dapat diidentifikasi dari kata-kata 

anak usia 3 tahun di atas adalah pada kalimat (2) merupakan bentuk 

pemajemukan, yaitu /gambal/ “gambar” dan /hεwan/ “hewan” yang 

memiliki makna gambar tentang hewan. Kemudian, kalimat (6) pada kata 

/dilusaɁin/ “dirusakin” merupakan proses afiksasi dari kata dasar /lusak/ 

“rusak” dan konfiks /di-in/, memiliki makna melakukan pengerusakan. 

4.2.4.4 Pemerolehan Semantik Anak Usia 3-4 Tahun  

Berdasarkan transkripsi data ditemukan pemerolehan semantik untuk 

anak usia 0-4 tahun sebagai berikut. 

a. Pemerolehan semantik anak usia 3 tahun 5 bulan (ASSYA) 

Merujuk pada fakta hasil transkripsi, pemerolehan semantik untuk 

anak usia 3 tahun 5 bulan, seperti berikut. 

(1) /bajunya dipeliksa/ [bajuή dipǝriksa]  

(2) /dia dimandian sama ibunya/ [dia dimandiɁan sama ibuή] 

(3) /badan ibunya/  [badan ibuή] 

(4) /mana gambalnya/ [mana gambarή] 

(5) /gambal dua belas/ [gambar dua bǝlas] 

(6) /dia pulang jalan/ [dia pulaŋ jalan] 

(7) /ndak tahu dia/ [ndaɁ tahu dia] 
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(8) /ku kolah sama siapa/ [ku kOlah sama siapa] 

(9) /ia dibeli uang ibunya/ [ia dibǝri uaŋ ibuή] 

(10) /ada ibunya dia/ [ada ibuή dia] 

(11) /ada sayul bayemnya/ [ada sayur bayǝmή] 

(12) /ada nasi, cabε, ikan/ [ada nasi, cabε, ikan] 

Mencermati kalimat yang diucapkan oleh anak usia 3 tahun 5 bulan 

di atas, ditemukan makna leksikal pada semua kalimat, meski pun dalam 

pengucapan masih terjadi kekurangan. Makna gramatikal yang dapat 

diidentifikasi, sebagai berikut. 

1. Kalimat (1) pada kata /bajuή/ merupakan kata yang terdiri dari 

bentukan kata /baju/ yang ditambahkan klitik /nya/, dan pada kata 

/dipǝliksa/ “diperiksa”, kata dasar /periksa/ mendapat kata depan /di-/. 

2. Kata /dimandian/ “dimandikan” dan /ibuή/ “ibunya” pada kalimat (2) 

terjadi proses gramatikal, yaitu pemberian imbuhan /di-kan/ dan klitik 

/nya/. 

3. Pemberian klitik /nya/ terjadi juga pada kalimat (4), (9), dan (11) pada 

kata /gambalή/ “gambarnya”, /ibuή/ “ibunya”, dan /bayǝmή/ 

“bayamnya”.  

Kata-kata yang mendapat proses gramtaikal tersebut menunjukkan 

adanya makna garamtikal pada anak usia 3 tahun 5 bulan. 

b. Pemerolehan semantik anak usia 4 tahun (DAPPA) 

Pemerolehan semantik untuk anak usia 4 tahun sesuai dengan 

transkripsi data sebagai berikut. 
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(1) /bu guyu ambilin buku Dapa/ [bu guru ambilin buku Dapa] 

(2) /Dapa walanain gunungnya/ [Dapa warnain gunuŋή] 

(3) /pake walna bilu ya/ [pakε warna biru ya] 

(4) /gemana walna ain laut/ [gεmana warna air laut] 

(5) /ada buwung juga bu guru/ [ada buruŋ juga bu guru] 

(6) /walna apa buwung bu guru/ [warna apa buruŋ bu guru] 

(7) /Dapa sudah jadi/  [Dapa sudah jadi] 

(8) /boleh main di lual/ [boleh main di lual] 

(9) /ma mau pentol/ [ma, mau pǝntol] 

(10) /Dapa beli selibu ya/ (Dapa bǝli sǝlibu ya] 

(11) /ma, pentolnya pedes/ [ma, pǝntolή pǝdes] 

(12) /mana ain minum/ [mana air minum] 

(13) /ayo tangkap capung/ [ayo taŋkap capuŋ] 

(14) /gak bisa ketaŋkep/ [gaɁ bisa kǝtaŋkǝp] 

(15) /apa kita masuk/ [apa kita masuɁ] 

(16) /dia dibuatin bu guyu/ [dia dibuatin bu guru] 

Makna leksikal dijumpai pada semua kalimat yang diucapkan oleh 

anak usia 4 tahun. Makna gramatikal dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Pada kalimat (1) terdapat makna gramatikal yang dijumpai pada kata 

/ambilin/ “ambilin”, merupakan bentukan dari kata dasar /ambil/ dan 

sufiks /in/. 

2. Kata /walnain/ “warnain” dan gunuŋή “gunungnya” pada kalimat (2) 

merupakan kata berimbuhan, yaitu dari kata dasar /walna/ “warna” dan 
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sufiks /in/, kata dasar /gunuŋ/ “gunung” dengan penambahan klitik 

/nya/. 

3. Kata /dilual/ “di luar” juga merupakan bentuk makna gramatikal, karena 

kata dasar /lual/ “luar” mendapat awalan /di-/. Kata /lual/ “luar” dan /di/ 

tidak dapat dipisahkan dalam konteks kalimat tersebut. 

4. Penggunaan klitik /nya/ sebagai makna gramatikal juga dijumpai pada 

kalimat (11), kata /pǝntolή/ merupakan bentukan dari kata /pǝntol/ 

“pentol” dan klitik /nya/. Dalam konteks kalimat tersebut kedua kata ini 

tidak dapat dipisahkan. 

5. Pada kalimat (14) kata /kǝtaŋkǝp/ “ketangkep” merupakan makna 

gramatikal. Kata /kǝtaŋkǝp/ “ketangkep” sesungguhnya berasal dari 

kata dasar /tangkap/ dan imbuhan /ter-kan/, karena pengaruh 

pengucapan anak kata tersebut mengalami perubahan bentuk menjadi 

/kǝtaŋkǝp/ dengan proses morfologis /tangkap/ dan imbuhan /ke-kan/. 

 

4.2.5  Relevansi Pemerolehan Bahasa Anak Usia 0-4 Tahun pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 

Pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun merupakan kajian yang 

sangat dibutuhkan kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Relevansi antara pemerolehan bahasa 

anak usia 0-4 tahun dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada PAUD 

sangat erat, mengingat peserta didik yang dibina pada PAUD telah 

diklasifikasikan berdasarkan usia, yaitu (1) usia 0-1 tahun; (2) usia 1-2 
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tahun; (3) usia 2-3 tahun; (4) usia 3-4 tahun; (5) usia 4-5 tahun; dan (6) usia 

5-6 tahun. 

Relevansi antara pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun sangat erat 

kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada PAUD, hal ini sesuai 

dengan fungsi pendidikan anak usia dini  secara umum, sebagai berikut. 

a. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. 

b. Mengenalkan anak pada dunia sekitar. 

c. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. 

d. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. 

e. Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang 

dimiliki anak. 

f.     Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya.  

Mencermati fungsi PAUD di atas, jelaslah bahwa pemerolehan bahasa 

anak usia 0-4 tahun harus menjadi landasan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia, karena bahasa sebagai pengantar komunikasi dalam 

pembelajaran atau pun dalam proses sosialisasi sebagai makhluk sosial. 

Pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun perlu menjadi perhatian 

khusus bagi para pendidik pada PAUD, sehingga dalam proses 

pembelajaran menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami 

peserta didik berdasarkan klasifikasi usia dalam PAUD. 

Proses pembelajaran pada PAUD dapat dilakukan berdasarkan 

klasifikasi usia peserta didik. Program pembelajaran yang diterapkan 

hendaknya disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik, sehingga interaksi 
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yang terjadi akan menjadi lebih baik. Pengklasifikasian usia dimaksudkan 

agar sesuai dengan tingkat pemerolehan bahasa peserta didik. Peserta didik 

dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu untuk kelompok usia 0-2 tahun dan 

usia 3-4 tahun. 

Proses pembelajaran bagi peserta didik kelompok usia 0-2 tahun 

berdasarkan kerangka dasar kurikulum dapat diberikan materi sebagai 

berikut. 

1). Pengenalan diri sendiri ( Perkembangan konsep diri) 

2). Pengenalan perasaan (Perkembangan emosi) 

3). Pengenalan tentang Orang lain (Perkembangan Sosial) 

4). Pengenalan berbagai gerak (perkembangan Fisik) 

5). Mengembangkan komunikasi (Perkembangan bahasa)  

Landasan kurikulum merupakan dasar bagi penidik PAUD untuk 

menentukan metode, langkah, dan media pembelajaran yang dipergunakan 

pada saat proses pembelajaran. Khusus untuk perkembangan bahasa, 

pendidik harus menyesuaikan dengan tingkat pemerolehan bahasa anak usia 

0-2 tahun, pada usia ini anak diberikan pembelajaran bahasa berupa suku 

kata. 

Peserta didik kelompok usia 3-4 tahun diberikan materi pembelajaran 

sebagai berikut. 

1) Keaksaraan mencakup peningkatan kosa kata dan bahasa, kesadaran 

phonologi, wawasan pengetahuan, percakapan, memahami buku-buku, 

dan teks lainnya.  
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2) Konsep Matematika mencakup pengenalan angka-angka, pola-pola dan 

hubungan, geometri dan kesadaran ruang, pengukuran, pengumpulan 

data, pengorganisasian, dan mempresentasikannya. 

3) Pengetahuan Alam lebih menekankan pada objek fisik, kehidupan, 

bumi dan lingkungan. 

4) Pengetahuan Sosial mencakup hidup orang banyak, bekerja, 

berinteraksi dengan yang lain, membentuk, dan dibentuk oleh 

lingkungan. Komponen ini membahas karakteristik tempat hidup 

manusia, dan hubungannya antara tempat yang satu dengan yang lain, 

juga hubungannya dengan orang banyak. Anak-anak mempelajari 

tentang dunia dan pemetaannya, misalnya dalam rumah ada ruang tamu, 

ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, ruang belajar; di luar 

rumah ada taman, garasi, dll. Setiap rumah memiliki tetangga dalam 

jarak dekat atau jauh. 

5) Seni mencakup menari, musik, dan menggambar. Menari, adalah 

mengekspresikan ide ke dalam gerakan tubuh dengan mendengarkan 

musik, dan menyampaikan perasaan. Musik, adalah mengkombinasikan 

instrumen untuk menciptakan melodi dan suara yang menyenagkan. 

Seni juga mencakup menggambar, mengoleksi sesuatu, membentuk 

dengan plastisin atau materi lain, menyusun bangunan, membuat 

boneka, mencap dengan stempel, dll.  

Untuk mewadahi proses belajar bagi anak usia dini pendidik harus 

dapat melakukan penataan lingkungan main, menyediakan bahan–bahan 
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main yang terpilih, membangun interaksi dengan anak dan membuat 

rencana kegiatan main untuk anak. Proses pembelajaran anak usia dini 

dilakukan melalui sentra atau area main. Sentra atau area tersebut bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing satuan 

Pendidikan. Contoh sentra atau area bermain tersebut antara lain : Sentra 

Balok, Sentra Bermain Peran, Sentra Seni, Sentra Musik, Sentra Persiapan, 

Sentra agama, dan Sentra Memasak.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan penganalisisan terhadap data yang dilakukan dapat 

disimpulkan, sebagai berikut. 

1. Pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun 

a. Pemerolehan fonologis anak usia 0-4 tahun 

Pemerolehan bahasa anak pada tatanan fonologis  diklasifikasikan 

berdasarkan subjek dalam penelitian ini. 

1) Anak usia 0-1 tahun, subjek penelitian adalah  anak usia 6 bulan 

dan 8 bulan. 

Pemerolehan bahasa dalam tatanan fonologis untuk anak usia 

0-1 tahun belum dapat dideskripsikan, baik vokal mau pun 

konsonan.  

2) Anak usia 1-2 tahun, subjek penenelitian adalah anak usia 1 tahun 5 

bulan dan 2 tahun. 

Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis anak usia 1 tahun 

5 bulan telah mampu mengucapkan vokal [a], [i], [u], [ε], [o] dan 

konsonan [p], [t], [k], [h], [m], [n], [w], [y], [ή], dan [Ɂ]. 

Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis anak usia 2 tahun 

telah mampu mengucapkan bunyi vokal [a], [i], [u], [ǝ], [ε], [o] dan 
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bunyi konsonan [p], [t], [g], [k], [j], [c], [h], [m], [n], [l], [y], [ŋ], 

[Ɂ]. 

3) Anak usia 2-3 tahun, subjek penelitian adalah anak usia 2 tahun 2 

bulan dan 3 tahun. 

Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis untuk anak usia 2 

tahun 2 bulan mampu mengucapkan bunyi vokal [a], [i], [u], [ǝ], 

[ε], [o] dan bunyi konsonan [b], [d], [g], [p], [t], [k], [s], [j], [h], 

[m], [n], [l], [w], [ή], [ŋ], [Ɂ]. 

Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis untuk anak usia 3 

tahun telah mampu mengucapkan bunyi vokal  [a], [i], [u], [ǝ], [ε], 

[o] dan bunyi konsonan [b], [d], [g], [p], [t], [k], [s], [j], [h], [m], 

[n], [l], [w], [ή], [ŋ], [Ɂ]. 

4) Anak usia 3-4 tahun, subjek penelitian adalah anak usia 3 tahun 5 

bulan dan 4 tahun. 

Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis untuk anak usia 3 

tahun 5 bulan telah mampu mengucapkan bunyi vokal  [a], [i], [u], 

[ǝ], [ε], [o] dan bunyi konsonan [b], [d], [g], [p], [t], [k], [s], [j], [h], 

[m], [n], [l], [w], [y], [ή], [ŋ], [Ɂ]. 

Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis untuk anak usia 4 

tahun telah mampu mengucapkan bunyi vokal  [a], [i], [u], [ǝ], [ε], 

[o] dan bunyi konsonan [b], [d], [g], [p], [t], [k], [s], [j], [h], [m], 

[n], [l], [w], [y], [ή], [ŋ], [Ɂ]. 
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Pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis juga terdapat 

beberapa kenyataan, seperti semua anak usia 0-4 tahun belum 

mampu mengucapkan bunyi konsonan getar AA [r] sehingga bunyi 

konsonan [r] diganti menjadi bunyi [l]. 

b. Pemerolehan morfologis anak usia 0-4 tahun 

Pemerolehan bahasa pada tatanan morfologis anak usia 0-4 tahun 

dibedakan berdasarkan klasifikasi subjek penelitian, seperti berikut. 

1) Pemerolehan morfologis anak usia 0-1 tahun 

Pemerolehan morfologi untuk anak usia 0-1 tahun setelaah 

dilakukan transkripsi atas data hasil penelitian didapatkan fakta 

bahwa tidak dapat diuraikan, karena bunyi bahasa yang keluar 

belum dapat diidentifikasi. 

2) Pemerolehan morfologis anak usia 1-2 tahun 

Pemerolehan morfolgis anak usia 1 tahun 5 bulan telah 

memproduksi satu kata dan dua kata yang dapat diidentifikasi 

menjadi bentuk kata benda, kata kerja, dan kata majemuk. 

Pemerolehan morfologis anak usia 2 tahun telah mampu 

memproduksi satu kata dan dua kata yang diidentifikasi menjadi 

kata benda, kata sifat, dan kata tanya. Bentuk kata yang diproduksi 

masih terdapat suku kata yang tidak diucapkan. 

3) Pemerolehan morfologis anak usia 2-3 tahun 

Pemerolehan morfolgis anak usia 2 tahun 2 bulan telah 

memproduksi lebih dari dua kata yang dapat diidentifikasi menjadi 
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bentuk kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tanya, kata ganti, dan 

kata bilangan. 

Pemerolehan morfologis anak usia 3 tahun telah mampu 

memproduksi lebih dari dua kata yang diidentifikasi menjadi kata 

kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tanya, kata ganti, dan kata 

bilangan. Produksi kata yang diproduksi masih terdapat suku kata 

yang tidak diucapkan. 

Pemerolehan morfolgis anak usia 2-3 tahun telah mampu 

menggunakan proses afiksasi, yaitu prefiks, sufiks, dan klitik. 

4) Pemerolehan morfologis anak usia 3-4 tahun 

Pemerolehan morfolgis anak usia 3 tahun 5 bulan telah 

memproduksi lebih dari dua kata yang dapat diidentifikasi menjadi 

bentuk kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tanya, kata ganti, dan 

kata bilangan. 

Pemerolehan morfologis anak usia 4 tahun telah mampu 

memproduksi lebih dari dua kata yang diidentifikasi menjadi kata 

kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tanya, kata ganti, dan kata 

bilangan. 

Pemerolehan morfolgis anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan proses afiksasi, yaitu prefiks, sufiks, dan klitik. 

Penggunaan sufiks pada pemerolehan bahasa anak rata-rata 

menggunakan kata /-in/ dan tidak dijumpai penggunaan sufik /kan/. 
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c. Pemerolehan sintaksis anak usia 0-4 tahun 

Pemerolehan bahasa pada tatanan sintaksis anak usia 0-4 tahun 

dibedakan berdasarkan klasifikasi subjek penelitian, seperti berikut. 

1)   Pemerolehan sintaksis anak usia 0-1 tahun 

Pemerolehan sintaksis untuk anak usia 0-1 tahun setelaah 

dilakukan transkripsi atas data hasil penelitian didapatkan fakta 

bahwa tidak dapat diuraikan, karena bunyi bahasa yang keluar 

belum dapat diidentifikasi. 

2)   Pemerolehan sintaksis anak usia 1-2 tahun 

Pemerolehan sintaksis anak usia 1-2 tahun dapat 

diidentifikasi berdasarkan jumlah kata yang diproduksi, anak sudah 

mampu mengucapkan dua kata yang dapat dikategorikan sebagai 

kalimat. Kalimat yang diucapkan dalam bentuk kalimat berita dan 

kalimat tanya. 

3)   Pemerolehan sintaksis anak usia 2-3 tahun 

Pemerolehan sintaksis anak usia 2-3 tahun dapat 

diidentifikasi berdasarkan jumlah kata yang diproduksi, anak sudah 

mampu mengucapkan dua kata yang dapat dikategorikan sebagai 

kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. 

4)   Pemerolehan sintaksis anak usia 3-4 tahun 

Pemerolehan sintaksis anak usia 3-4 tahun dapat 

diidentifikasi berdasarkan jumlah kata yang diproduksi, anak sudah 
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mampu mengucapkan kata-kata konfleks yang dapat dikategorikan 

sebagai kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat 

pasif, dan kalimat negatif. Di samping itu, anak juga mulai 

menggunakan kata ganti dalam kalimat yang diucapkan. 

d. Pemerolehan semantik anak usia 0-4 tahun 

Pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun dibedakan berdasarkan 

klasifikasi subjek penelitian, seperti berikut. 

1)   Pemerolehan semantik anak usia 0-1 tahun 

Pemerolehan semantik untuk anak usia 0-1 tahun setelaah 

dilakukan transkripsi atas data hasil penelitian didapatkan fakta 

bahwa tidak dapat diuraikan, karena bunyi bahasa yang keluar 

belum dapat diidentifikasi. 

2)    Pemerolehan semantik anak usia 1-2 tahun 

Pemerolehan sintaksis untuk anak usia 1-2 tahun setelaah 

dilakukan transkripsi atas data hasil penelitian didapatkan fakta 

bahwa kata yang diucapkan dapat diidentifikasi menjadi makna 

leksikal dan tidak ada makna gramatikal, karena tidak ada kata 

yang berafiksasai. 

3)    Pemerolehan semantik anak usia 2-3 tahun 

Pemerolehan sintaksis untuk anak usia 2-3 tahun setelaah 

dilakukan penganalisisan data didapatkan fakta bahwa kata yang 

diucapkan dapat diidentifikasi menjadi makna leksikal dan 
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sebagian ada makna gramatikal, karena kata yang diucapkan sudah 

ada yang berafiksasai. 

4)    Pemerolehan semantik anak usia 3-4 tahun 

Pemerolehan sintaksis untuk anak usia 3-4 tahun setelaah 

dilakukan penganalisisan data didapatkan fakta bahwa kata yang 

diucapkan dapat diidentifikasi menjadi makna leksikal dan 

sebagian ada makna gramatikal, karena kata yang diucapkan sudah 

ada yang berafiksasai. 

 

2. Relevansi pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun pada pembelajaran 

bahasa Indonesia pada PAUD 

Relevansi pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia pada PAUD sangat erat karena sesuai 

dengan fungsi pendidikan anak usia dini  secara umum, sebagai berikut. 

a.  Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. 

b.  Mengenalkan anak pada dunia sekitar. 

c.   Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. 

d.   Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. 

e. Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang 

dimiliki anak. 

f.   Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya.  
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5.2 SARAN 

1.  Penelitian tentang pemerolehan bahasa anak sudah banyak dilakukan, 

namun tidak banyak yang mengkaji relevansi pemerolehan bahasa 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia, padahal kajian seperti ini dapat 

dijadikan pedoman dalam pembuatan bahan ajar dan mengelola 

pembelajaran terutama pada pendidikan anak usia dini (PAUD) sehingga 

akan menjadi lebih baik dan terarah. 

2.  Penelitian ini bukan merupakan hasil yang sempurna, hal ini disebabkan 

keterbatasan dan wawasan peneliti dalam mendeskripsikan dan 

membahas permasalahan dalam penelitian, sehingga perlu adanya 

penelitian lebih lanjut mengenai pemerolehan bahasa anak usia 0-4 tahun 

dan relvansinya pada pembelajaran bahasa Indonesia pada PAUD, 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna.  

 

 

 

 


