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PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA ANAK (STUDI KASUS
PADA ANAK USIA 2 TAHUN 11 BULAN)

oleh:

Oktaviandi Bertua Pardede1, (oktaviandibertuapardede@unprimdn.ac.id)
Sri Dinanta Beru Ginting2, (sridinantaginting@unprimdn.ac.id)

Abstrak-Pemerolehan bahasa anak usia 2 tahun 11 bulan akan diteliti pada seorang anak laki-
laki bernama Rizki Efendi Marpaung pada setting di rumah.  Subjek bertempat tinggal di Kota
Tebing Tinggi yang merupakan anak kedua dari masyarakat setempat. Bahasa pertama subjek
yaitu bahasa Indonesia. Pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan metode rekaman dan
catatan. Data yang dihimpun berupa tuturan lisan subjek penelitian dengan lawan tuturnya dalam
percakapan  sehari-hari. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  dalam  mencermati
pemerolehan bahasa anak usia 2 tahun 11 bulan. Pemerolehan bahasa yang dimaksud mencakup
tataran fonologi, tataran morfologi, dan tataran sintaksis.
Kata kunci : pemerolehan, bahasa, fonologi morfologi, sintaksis
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A. PENDAHULUAN  

Bahasa memegang peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Bahasa 

merupakan wujud dari kehidupan manusia 

tersebut. Bahasa diperoleh seorang manusia 

mulai sejak lahir, ketika dia pertama kali 

menangis.                                                 

Anak-anak berusaha belajar 

berkomunikasi dengan orang lain lewat 

berbagai cara. Meskipun cara anak yang satu 

dengan yang lain berbeda tetapi mereka 

memiliki potensi yang sama untuk 

menguasai bahasa. Proses dan sifat 

penguasaan bahasa setiap anak berlangsung 

dinamis dan melalui tahapan berjenjang. 

Anak mengawali komunikasinya dengan 

dunia sekitarnya melalui bahasa tangis. 

Dengan bahasa tangis tersebut seorang bayi 

mengkomunikasikan segala kebutuhan dan 

keinginannya. Sejalan dengan 

perkembangan kemampuan serta 

kematangan jasmani terutama yang bertalian 

dengan proses bicara, komunikasi tersebut 

makin meningkat dan meluas, Misalnya 

dengan orang di sekitar lingkungannya dan 

berkembang dengan orang lain yang baru, 

dan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 

bahagia karena mulai dapat berkomunikasi 

dengan lingkungan, bersedia memberi dan 

menerima segala sesuatu yang terjadi di 

lingkungannya. Proses perkembangan 

tersebut melalui berbagai tahapan-tahapan 

perkembangan bahasa anak, mulai kanak-

kanak sampai dengan penguasaan usia 

sekolah.  

Pada saat manusia berumur 3 hingga 4 

bulan, ia mulai memproduksi bunyi-bunyi. 

Mulai mengoceh saat umur 5 dan 6 bulan, 

kemudian ocehan ini pun lama-kelamaan 

semakin bertambah sampai sang anak 

mampu memproduksi perkataan yang 

pertama. 

Selain itu, tumbuh kembang seorang 

anak sejak lahir selalu menjadi pusat 

perhatian orangtuanya, terutama apabila 

anak tersebut adalah anak pertama. Setiap 

ada perubahan sikap, gerakan, maupun 

celotehan yang muncul, menjadi bahan 

perhatian dan pembicaraan orangtua, bahkan 

apabila perubahan dari sikap si anak 

dirasakan aneh seringkali langsung 

ditanyakan ke dokter atau orang lain yang 

dikenal lebih mengetahui permasalahan 

tersebut. 

Pertumbuhan dan perkembangan 

berbeda pada setiap anak, tergantung banyak 

hal. Mulai dari masa anak dalam kandungan 

sampai dengan masa kelahiran hingga masa 

pertumbuhan dan perkembangan setelah 

lahir. Faktor gen apakah pria dan wanitanya 

merupakan orang-orang yang sehat, tidak 

membawa sifat keturunan yang kurang, 

sehat, pada saat proses pembuahan dalam 

keadaan sehat pula. Perawatan dan 

pemeliharaan selama masa kehamilan tetap 

terjaga sehingga janin dalam rahim tidak 

mengalami gangguan hingga proses 

persalinannya apakah normal atau tidak. 

Selanjutnva adalah bagaimana proses 

perawatan dan pemeliharaan anak oleh 

orangtuanya dalam masa tumbuh kembang. 

Proses pertumbuhan dan perkembangan 

akan sampai pada interaksi dengan orang 

lain,  umumnya pada lingkungan di sekolah 

anak dan khususnya dalam keluarga. 

Misalnya pada anak umur 4 tahun sudah 

dapat melakukan komunikasi dengan 

berbicara. Bagi orangtua yang tidak terlalu 
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memperhatikan perkembangan anak akan 

merasa heran apabila pada saat 

berkomunikasi dengan mereka, si anak akan 

berbicara sesuatu yang belum pernah 

didengar, misalnya anak mengatakan 

"Mama atau papa jangan pelit dong!" 

Padahal mereka tidak pernah mengajarkan 

kata-kata itu atau di saat lain orang tua akan 

mendengar si anak menasihati adiknya 

"Kamu jangan nakal ya, Dik!". Sama persis 

dengan intonasi dari orangtuanya apabila 

menasihati anak tersehut untuk tidak nakal. 

Pada umumnya kegembiraan dan 

kecemasan rnuncul bersamaan pada diri 

orangtua. Kegembiraan sekaligus 

kebanggaan orangtua adalah bahwa si anak 

sudah dapat berbicara dengan mereka karena 

tidak sedikit anak dengan umur yang sama 

belum dapat berbicara dengan baik karena 

adanya faktor-faktor tertentu. Di sisi lain, 

kecemasan yang muncul pada diri orangtua 

adalah apabila si anak memperoleh kata-kata 

atau bahasa yang tidak sesuai dengan umur 

anak atau yang lebih khawatir lagi adalah 

apabila anak memperoleh bahasa anak 

remaja ataupun bahasa orang dewasa. 

Perbedaan latar belakang anak-anak di 

sekolah, program acara televisi yang kurang 

selektif, teman bermain atau lingkungan 

yang heterogen dengan tingkat usia yang 

berbeda merupakan permasalahan yang 

kompleks dan harus dipertimbangkan dalam 

upaya menjaga anak agar memperoleh 

bahasa yang sesuai dengan umurnya. 

Beberapa hal menarik untuk diteliti 

sehingga menjadi pertanyaan bagaimana 

sebenarnya anak-anak memperoleh bahasa. 

Bagairnana cara mereka menentukan makna 

kata-kata? Atau bagaimana cara 

menghasilkan ujaran yang bersifat gramatika 

yang belum pernah mereka dengar atau yang 

diproduksi sebelumnya? dan mengapa anak-

anak belajar bahasa? Apakah anak-anak 

belajar bahasa karena orang dewasa 

mengajarkannya kepada mereka? Atau 

karena mereka diprogramkan secara genetik 

untuk memperoleh bahasa? Apakah mereka 

belajar gramatika yang kompleks hanya 

karena hal itu ada di sana, atau apakah 

mereka belajar dalam rangka memenuhi 

beberapa kebutuhan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain? 

Atas dasar uraian di atas penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pemerolehan 

bahasa anak usia 2 tahun 11 bulan pada 

tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, 

rumusan masalah yang diambil dalam 

penelitian ini adalah :”Bagaimanakah 

pemerolehan bahasa pertama anak usia 2 

tahun 11 bulan pada tataran fonologi, 

morfologi, dan sintaksis?”                 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemerolehan bahasa pertama 

anak usia 2 tahun 11 bulan pada tataran 

fonologi, morfologi, dan sintaksis. 

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu 

bahan informasi dalam hal penelitian tentang 

pemerolehan bahasa anak, Selain itu, 

penelitian ini diharapkan pula sebagai bahan 

masukan bagi penelitian yang relevan, 

khususnya dalam hal pemerolehan bahasa 

anak usia di bawah 5 tahun 

Istilah "pemerolehan” dipakai untuk 

padanan istilah Inggris yaitu acquisition, 

yakni proses penguasaan bahasa yang 

dilakukan oleh anak secara natural pada 

waktu dia belajar bahasa ibunya (native 
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language). Istilah ini dibedakan dari 

"pembelajaran" yang merupakan padanan 

dari istilah Inggris learning. Pada pengertian 

ini proses itu dilakukan dalam tatanan yang 

formal, yakni belajar di kelas dan diajar oleh 

seorang guru. Dengan demikian maka proses 

dari anak yang belajar menguasai bahasa 

ibunya adalah pemerolehan, sedangkan 

proses dari orang yang belajar di kelas 

adalah pembelajaran (Dardjowidjojo, 2008: 

225). 

Chaer (2009: 167) menyatakan bahwa 

pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa 

adalah proses yang berlangsung di dalam 

otak seseorang kanak-kanak ketika dia 

memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa 

ibunya. Ada dua proses yang terjadi ketika 

seorang kanak-kanak sedang memperoleh 

bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi 

dan proses performansi. Kompetensi adalah 

proses penguasaan tata bahasa yang 

berlangsung secara tidak disadari. Proses 

kompetensi ini menjadi syarat untuk 

terjadinya proses performansi yang terdiri 

dari dua proses, yakni proses pemahaman 

dan proses penerbitan atau proses 

menghasilkan kalimat-kalimat. Kedua jenis 

proses kompetensi ini apabila telah dikuasai 

kanak-kanak akan menjadi kemampuan 

linguistik kanak-kanak itu. 

Pemerolehan bahasa menurut Kiparsky 

adalah proses yang dipergunakan oleh anak 

untuk mencocokkan rangkaian hipotesis atau 

teori potensial yang amat ruwet dengan 

ucapan-ucapan orangtuanya sampai dia 

memilih, berdasarkan suatu takaran 

penilaian, tata bahasa yang paling baik atau 

paling sederhana dari bahasa itu (Tarigan, 

1985:17). 

Proses anak mulai mengenal 

komunikasi dengan lingkungannya secara  

verbal disebut  dengan pemerolehan bahasa 

anak. Pemerolehan bahasa pertama (B1) 

terjadi bila anak yang sejak semula tidak 

memiliki bahasa kini telah memperoleh satu 

bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa 

anak, anak lebih mengarah pada fungsi 

komunikasi daripada bentuk bahasanya. 

Pemerolehan bahasa anak dapat dikatakan 

mempunyai ciri kesinambungan memiliki 

suatu rangkaian kesatuan, yang bergerak 

dari ucapan satu kata sederhana menuju 

gabungan kata yang lebih rumit. 

Ada dua pengertian mengenai 

pemerolehan bahasa. Pertama, pemerolehan 

bahasa mempunyai permulaan yang 

mendadak, tiba-tiba. Kedua, pemerolehan 

bahasa memiliki suatu permulaan yang 

gradual yang muncul dari prestasi-prestasi 

motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. 

Penelitian mengenai bahasa telah 

menunjukkan banyak hal mengenai 

pemerolehan bahasa, mengenai apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan seorang anak 

ketika belajar atau memperoleh bahasa. 

Anak-anak dapat belajar menyusun kalimat, 

kebanyakan berupa kalimat yang belum 

pernah mereka hasilkan sebelumnya. Anak-

anak belajar memahami kalimat yang belum 

pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka 

tidak dapat melakukannya dengan 

mennyesuaikan tuturan yang didengar 

dengan beberapa kalimat yang ada dalam 

pikiran mereka. 

Pada hakikatnya proses pemerolehan 

bahasa itu pada setiap anak sama, yaitu 

melalui pembentukan dan pengujian 

hipotesis tentang kaidah bahasa. 
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Pembentukan kaidah itu dimungkinkan oleh 

adanya kemampuan bawaan atau struktur 

bawaan yang secara mental dimiliki oleh 

setiap anak. Inilah yang disebut dengan alat 

pemerolehan bahasa (Language Acquisition 

Devical/ LAD). Dengan ini setiap anak dapat 

memperoleh bahasa apa saja serta ditentukan 

oleh faktor lain yang turut 

mempengaruhinya. Data kebahasaan yang 

harus diproses lebih lanjut oleh anak 

merupakan hal yang penting. 

Dari deskripsi di atas dapat dinyatakan 

bahwa pemerolehan bahasa anak merupakan 

suatu proses yang berlangsung terus-

menerus secara bertahap. Pemerolehan 

bahasa seseorang dapat dinilai atau dilihat 

dari sistem komunikasi linguistiknya yang 

berada pada tataran sintaksis, tataran 

semantik, dan tataran fonologi. Oleh karena 

itu, penelitian tentang pemerolehan bahasa 

anak secara mendalam dengan 

memerhatikan ketiga tataran tersebut terasa 

sangat penting dilakukan. Penggunaan 

bahasa yang tepat harus diperoleh seorang 

anak karena kemampuan berbahasa yang 

baik tidak hanya terletak pada kepatuhan 

terhadap aturan gramatikal tetapi juga pada 

aturan pragmatik. Menurut Ninio dan Snow 

(dalam Dardjowidjojo, 2000:43-48), mau 

tidak mau seorang anak mengembangkan 

pengetahuan yang diperlukan agar dalam 

situasi komunikasi bahasa yang dia pakai itu 

pantas, efektif, dan sekaligus mengikuti 

aturan gramatikal.  

Bawah lima tahun atau yang biasa 

disebut balita adalah bayi yang berada pada 

rentang usia dua sampai lima tahun. Pada 

usia ini otak anak mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat, yang dikenal dengan 

istilah golden age atau masa emas. Golden 

age yang terjadi selama usia balita adalah 

masa-masa yang sangat penting dalam fase 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

karena pada masa ini otak anak berkembang 

pesat dan kritis. Periode emas penting bagi 

anak dan tidak dapat diulang kembali. Pada 

usia ini anak memiliki kemampuan untuk 

menyerap informasi 100% karena pada masa 

ini otak anak berfungsi dengan sangat baik. 

Anak usia dua sampai tiga tahun pada 

umumnya memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Anak sangat aktif mengeksplorasi 

benda-benda yang ada di sekitarnya. 

2. Anak mulai mengembangkan 

kemampuan berbahasa. 

3. Anak mulai belajar mengembangkan 

emosi. 

Pemerolehan bahasa pada anak usia dini 

sangat erat kaitannya dengan aliran bunyi 

bahasa, yang bunyi tersebut bercampur satu 

dengan yang lain. Secara auditoris bahasa 

merupakan rangkaian bunyi bermakna yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi-

bunyi bahasa terangkai secara sistematis dan 

sistemis membentuk ujaran ujaran yang 

bermakna sehingga menjadi tanda bahasa 

yang disepakati. Kesepakatan sosial 

terhadap bahasa ini menyangkut tanda-tanda 

bahasa secara utuh, termasuk di dalamnya 

bagaimana realisasi pengujaran segmen-

segmen bunyi itu. Eko Mulyono, telah 

mengevaluasi bahwa fonetik dan fonologi 

berada dalam satu subsistem bahasa. 

Selain itu, Endang Rusyani juga pernah 

mengkaji dalam skripsinya tentang 

pemerolehan bahasa Indonesia anak usia 2,5 

tahun studi kasus pada anak usia dini. Kdk 
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Ary Kunti Putri, I Wayan Rasna, dan I 

Nengah Suandi pernah membahas mengenai 

pemerolehan bahasa Indonesia pada anak 

usia dini di desa Beraban Kecamatan Kediri 

Kabupaten Tabanan yang dituangkan dalam 

bentuk jurnal. 

A. METODOLOGI PENELITIAN  

Desain penelitian yang digunakan 

adalah longitudinal, yaitu dengan cara 

mengikuti perkembangan bunyi atau 

ucapan-ucapan yang dikeluarkan Rizki 

Efendi Marpaung dari suatu titik tertentu (2 

tahun, 11 bulan). Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Melalui metode kualitatif ini akan 

dideskripsikan sistem pengucapan Rizki 

Efendi Marpaung pada usia 2 tahun 11 

bulan. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah anak kedua dari peneliti, yakni 

seorang anak laki-laki berusia 2 tahun 11 

bulan bernama Rizki Efendi Marpaung. 

Rizki dilahirkan di Tebing Tinggi pada 3 

Juni 2013. Ayah Rizki bernama Bahari 

Efendi Marpaung dan ibu Rizki bernama 

Susilawati. Kedua orangtua Rizki dan orang-

orang di sekitarnya menggunakan bahasa 

Indonesia dalam percakapan sehari-hari. 

Rizki dapat dikatakan sebagai seorang anak 

yang hiperaktif. Hal ini diketahui dari cara 

Rizki sehari-hari yang bergaul, 

bercengkrama, dan berkomunikasi dengan 

orang-orang di sekitarnya melalui 

pengamatan peneliti yang sekaligus ibu 

kandungnya. Penelitian ini dilakukan di 

Tebing Tinggi. Tempat tersebut merupakan 

kota tempat tinggal peneliti dan subjek 

penelitian. Tepatnya di Jalan Saga 

Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing 

Tinggi Kota. Penelitian ini  dilaksanakan  

selama  tiga   minggu   pada   bulan Mei 

2016,  dilanjutkan dengan pengolahan, 

penganalisisan data, serta penulisan laporan 

penelitian dilakukan selama pada bulan yang 

sama Mei sampai awal Juni 2016. 

Data 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 di rumah peneliti. 

Pemerolehan data tidak melalui perlakuan 

(eksperimen). Subjek penelitian sebagai 

sumber data dibiarkan berbicara secara 

alamiah. Percakapan alamiah itu diharapkan 

memunculkan data yang bersifat alamiah. 

Data alamiah menjadi ciri khas penelitian 

ini. Data-data tersebut diperoleh dari 

kegiatan, percakapan formal antara subjek 

penelitian dengan penulis sendiri. Data 

direkam dengan menggunakan handphone 

dan dilengkapi dengan catatan lapangan. 

Data dalam penelitian sederhana ini 

diperoleh melalui teknik perekaman dan 

pencatatan. Perekaman dilakukan pada saat 

terjadi komunikasi antarkeluarga. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian sederhana 

ini adalah peneliti sendiri, juga digunakan 

handphone untuk merekam selama 

terjadinya proses komunikasi, dan alat 

pencatat yang digunakan setelah perekaman 

berlangsung. Penelitian ini menggunakan 

metode observasi (metode simak) dan 

metode cakap. Metode simak yang 

dilakukan dengan cara merekam kemudian 

mentranskripsikan hasil simakan yang 
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diperoleh. Sedangkan metode cakap 

dilakukan dengan peneliti terlibat 

percakapan dengan Rizki Efendi Marpaung 

selaku subjek penelitian secara langsung.  

Data secara keseluruhan dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Penganalisisan data 

dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: 

1. Pentranskripsian Data  

Tuturan yang direkam 

melalui handphone ditranskripkan dalam 

bentuk kalimat. Data yang terkumpul 

tersebut disusun dalam bentuk stuktur 

kalimat tuturan anak. 

2. Penyeleksian Data  

Data yang telah ditranskripkan diolah 

dengan memisahkan data yang dibutuhkan 

dan memenuhi syarat yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

3. Pengklasifikasian Data  

Cara mengklasifikasikan data tersebut 

adalah dengan mengelompokkan tuturan 

anak berdasarkan fonologi, morfologi, dan 

sintaksis setiap tuturan.  

B. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Pemerolehan Fonologi 

Fonologi sebagai salah satu aspek dalam 

linguistik mempelajari tentang fonem. 

Bunyi-bunyi yang diucapkan oleh Rizki 

akan dilihat sebagai bagain dari 

pemerolehan bahasa. Pada usia 2 tahun 11 

bulan, Rizki telah memperoleh dan 

meproduksi berbagai fonem yang dapat 

membedakan arti kata-kata yang 

diucapkannya walaupun masih sangat 

sederhana. Pada usia 2 tahun 11 bulan ini, 

pemerolehan fonologi Rizki adalah sebagai 

berikut : Bunyi vokal seluruhnya [a], [e], [i], 

[o], dan [u] dikuasai, tetapi  tidak  semua  

bunyi  ditempatkan  pada  bentuk  yang   

sesungguhnya. Misalnya [oyon] yang 

digunakan untuk menggantikan kata telur, 

[jos] yang digunakan untuk menggantikan 

kata jus. Adapun bunyi konsonan yang telah 

jelas diucapkan Rizki adalah bunyi [b], [d], 

[l], [m], [n], [s], [t], [w], [y]. Namun, Rizki 

sangat sulit melafalkan bunyi [k] yang selalu 

diucapkan menjadi [t].  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, 

terdapat  beberapa contoh bentuk yang telah 

diproduksi oleh Rizki Efendi Marpaung: 

Kiki diucapkan /iti/, survei diucapkan 

/upe/, telur diucapkan /oyon/, tidur 

diucapkan /bobo/, mau diucapkan /au/ atau 

/mo/, piring diucapkan /iyeŋ/. Kakak 

diucapkan /atak/, kakek diucapkan /tatek/, 

mama diucapkan /ama/, sepatu diucapkan 

/atu/, bolu diucapkan /bolu/, gatal diucapkan 

/atal/, tidak diucapkan /dak/, eyang putri 

diucapkan /eyaŋ uti/, nyamuk diucapkan 

/amok/, buka diucapkan /butak/, habis 

diucapkan /abes/, dadah diucapkan /dadah/, 

bukan diucapkan /butan/, jus diucapkan 

/jos/, abang diucapkan /abam/, sudah 

diucapkan /uda/, kereta api diucapkan /tapi/, 

sekolah diucapkan /ola/, sana diucapkan 

/ana/, lilin diucapkan /iyen/, remote 

diucapkan /emot/, handphone diucapkan 

/hp/, joget-joget diucapkan /odet-odet/. 

2. Pemerolehan Morfologi 

Kebanyakan kata yang diucapkan oleh 

Rizki pada uinur 2 tahun 11 bulan adalah 

kala-kata monomorfemik misalnya: /uit/: 

duit /emen/: spidermen /atu/: Satu /egang/: 

pegang /ue/: kue /ate/: sate /ukan/: bukan 

/aju': baju /endok/: sendok Kata-kata yang 
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diucapkan seperti tersebut di atas hanya satu 

kata yang monomorfemik, dan belum 

tampak sama sekali mcrfem yang dapat 

membedakan arti kata-kata tersebut. Kata-

kata tersebut lazim hanya berdiri sendiri dan 

dalam morfologi kata-kata seperti itu 

dinamakan morfem bebas. Di samping 

morfem bebas yang muncul dalam ucapan 

Rizki ada juga morfern terikat yang 

sebenarnya masih sulit dibedakan dalam 

setiap ucapannya tanpa memperhatikan 

konteks dan situasi ketika kata itu 

diucapkan. 

Walaupun jarang terdengar morfem 

terikat yang diucapkan Rizki, tetapi tidak 

berarti halnva semua kata-kata yang 

diucapkannya tidak dapat membedakan arti. 

Ada beberapa kata yang diucapkan Rizki 

yang sebenarnya sudah termasuk kategori 

morfem terikat, misalnva: Aju Ama (Baju 

Mama);  I Jos (Membeli Jus). Selain itu, 

Rizki juga masih sering membalik atau tidak 

diurutkan, seperti kucing anak (anak 

kucing), ola ama (Ama sekolah), au itu (Kiki 

mau). 

Beberapa contoh bentuk yang telah 

diproduksi seperti : 

[anes]  “menangis” 

[upe]  “survei” 

[nalitan]  “membuktikan” 

[nenok]/[enok]“menengok” 

[ilik]  “mencari” 

[dadi] “menjadi” 

[jam] “jam” 

[mo] “mau” 

[ana] “sana” 

[ua] “dua” 

Kalimat yang diucapkan Rizki seperti 

/anes/ : menangis /nalitan/ : membuktikan 

/ilik/ : mencari /dadi/ : menjadi adalah  

ucapan yang lazimnya disebut 

monomorfemik yaitu hanya berupa ucapan 

satu kata yang belum jelas  terlihat  bentuk   

dari  morfemnya.  Kata-kata  tersebut  

lazimnya tidak dapat berdiri sendiri atau 

disebut dengan morfem terikat. Selain itu, 

Rizki juga mengucapkan kata /jam/ yang 

merupakan be bentuk dari morfem bebas 

yaitu dapat berdiri sendiri. 

Analisis pemerolehan bahasa Rizki 

mencakup bagaimana perkembangan bahasa 

yang diproduksi termasuk kalimat. Kalimat 

yang dihasilkannya masih sangat sederhana, 

dan memerlukan satu pemahaman yang 

kadang-kadang sulit dimengerti. Kalimat-

kalimat yang diproduksinya masih banyak 

yang tidak lengkap dan kadang-kadang 

terpotong-potong dan ditambah lagi dengan 

ucapan fonemnya yang belum sempurna. 

Namun, dari hasil pemerolehan bahasanya 

masih dapat dimengerti. Berdasarkan 

pernbahasan tentang kalimat-kalimat yang 

dihasilkan oleh Rizki akan terlihat mulai 

dari ujaran dua kata, tiga kata dan juga 

multikata. 

Memasuki umur 2 tahun 11 bulan, Rizki 

sebenarnya sudah banyak mengungkapkan 

kalimat-kalimat sederhana yang dapat 

mengandung makna lengkap. Untuk 

mengetahui bagaimana bentuk kalimat 

deklaratif yang diungkapkan oleh Rizki, 

bentuk percakapan berikut ini dapat 

memberikan gambaran kalimat-kalimat 

berikut. :  

   Uda abes.  (Kereta api tidak ada lagi) 

          E..e...dak mo Iti. (Kiki tidak mau) 
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Dak ilik Iti, butan. Butan, dak ilik Iti. (Kiki 

tidak mencari, bukan. Bukan, Kiki tidak 

mencari) 

 Dak upe. (Bukan, survei) 

Anes Iti. (Kiki menangis) 

 Abam ola. (Abang pergi ke sekolah) 

 Iya. Ijos abam. (Iya, abang membeli jus)  

Dapet ua. Dapet ua. (Kiki mendapat permen 

karet dua buah). 

Kalimat tutur di atas terlihat bahwa 

Rizki (P2) sudah dapat memberitahukan 

sesuatu kepada orang lain. Kalimat di atas 

menerangkan bahwa Rizki ingin 

memberitahu Ibunya bahwa “Kiki 

menangis”, “Abang pergi sekolah”, “Abang 

membeli jus”, dan lainnya. 

   Kalimat Imperatif 

Memperhatikan kalimat-kalimat yang 

diungkapkan sebelumnya pada bagian 

pemerolehan morfologi di atas, tampak 

beberapa kalimat imperatif seperti :  

            E, Enok dulu! A, e, enok dulu! 

A…enok dulu!  (E, tengok dulu! A,e, tengok 

dulu! A…tengok dulu!) 

 Nenok! (Tengok!)  

Ana! (Sana) maksudnya Kiki menyuruh 

abangnya untuk pergi. 

Kalimat imperatif yang diungkapkan 

Rizki sudah mernpunyai makna lengkap 

meski belum menghasilkan kalimat yang 

lengkap. Seperti ungkapan sebelumnya, 

ucapan-ucapan fonem masih beium 

sempurna, sedangkan logika kalimat 

imperatifnya kadang-kadang beium 

berurutan sesuai dengan kaidah-kaidah 

kalimat imperatif Walaupun demikian, dari 

susunan kalimatnya, sudah dapat dikatakan 

bahwa dalam percakapan atau dalam situasi 

tertentu, kalimat seperti itu lazim apalagi 

dalam ragam tidak formal khususnya dalam 

pemerolehan bahasa anak. 

Kalimat Interogatif 

Melalui bahasa Indonesia, anak mulai 

memperoleh kalimat tanya seperti apa, siapa, 

dimana, dan kapan. Misalnya Apa ini?, 

Siapa itu?, Dimana ibu?, dan sebagainya. 

Dibandingkan dengan kalimat imperatif, 

Rizki lebih banyak menghasilkan kalimat 

interogatif atau pertanyaan. Kalimat 

interogatif kadang-kadang muncul secara 

sporadik. Pernah pada suatu hari Rizki, 

bangun agak siang. Ketika dia bangun dari 

tempat tidurnya. dia langsung menanyakan 

mamanya. Mana Ama? Kalimat ini biasanya 

diucapkan Rizki pada saat bangun pagi hari. 

Kalimat ini terungkap karena mamanya 

tidak ada di dekatnya karena pergi bekerja. 

Dari kalimat-kslimat yang diungkapkan oleh 

Rizki, dapat disimpulkan bahwa  sebenarnya 

Rizki pada umur 2 tahun 11 bulan, seorang 

anak sudah dapat mengungkapkan kalimat 

tanya dengan lengkap sesuai dengan tingkat 

perkembangan usianya. 

Beberapa kalimat interogatif lainnya yang 

dihasilkan Rizki sebagai berikut : 

   Mana odet-odet itu? (Mana video Kiki 

saat joget) 

      Ana Ama? (Mana mama?)  

      Iya. Aduh, aduh. Aduh mana? (Iya, aduh, 

aduh, aduh mana?) 

Pembahasan 

Anak usia 2-3 tahun pada umumnya 

sudah dapat berkomunikasi dengan orang 

lain, baik dengan teman sebaya, maupun 

dengan yang lebih tua, termasuk 

orangtuanya. Kadang-kadang bahasa yang 

dipergunakan oleh si anak, masih belum 

sempurna dan masih terdapat perubahan 
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bunyi yang sering dikeluarkan dalam 

ucapannya sehari-hari. Bahkan belum 

pernah diajarkan oleh orang tuanya, tetapi 

bahasa yang digunakan sama persis dengan 

yang sering diucapkan oleh orangtuanya. 

Untuk menjelaskan data agar lebih rinci, 

peneliti membuat rekaman dalam bentuk 

episode. Berdasarkan pengumpulan data 

yang dilakukan, kata-kata dan kalimat yang 

diambil dalam pembahasan ini adalah: 

Episode “Kereta Api” 

Ama       : “Gak nampak, Dek, e. Dadah 

tapi.” 

Kiki : “Dadah, e tapi.” 

Ama : “Ini. Sini Iti, dadahlah!” 

Kiki : “Uda abes.” 

 

Episode “Rebutan Hp” 

Kiki : “E..e...dak mo Iti.” 

Ama        : “Ndak mau Iti? Yang mana Adek 

mau?” 

Kiki : “Nenok!” 

(Ama dan Kiki lihat daftar musik di hp) 

Kiki        : “Bawa, em bawa. (suara musik) 

Butan.” 

Ama : “Nya, Adek cari sendiri!” 

Kiki        : “Dak ilik Iti, butan. Butan, dak 

ilik Iti. 

Ama : “Cari sendiri! 

Kiki : “Dak mo Iti. Dak mo Iti.” 

Ama : “Kok gitu?” 

Kiki : “Dak mo Iti.”  

   

Episode “Gak Mau Ngalah” 

Ama : “Ini siapa?” 

Kiki        : “A, Titi. A, Titi. A, Titi. A, Ti. 

A.., ana Ama? E, Enok dulu! A, e, enok 

dulu! A…enok dulu!” 

 

Episode “Super Famili 100” 

Kiki         : “Supe, supe nalitan. Supen idup, 

supen idup, supen idup” 

Ama : “Survei membuktikan.” 

Kiki : “Dak upin, da.” 

Ama : “Survei…” 

Kiki : “Dak upe.” 

Ama : “Dak urpe.” 

Kiki : “Dadi upe.” 

Ama : “Survei?” 

Kiki : “Dak upe.” 

Ama : “Dak upe.” 

Kiki : “Iya.” 

Ama : “Survei membuktikan.” 

 

Episode “Mengadu” 

Kiki : “Dak.” 

Ama : “Dak apa?” 

Kiki : “Anes Iti.” 

Ama       : “Dak anes? Mana, tadi pagi anes.” 

Iya? Kenapa nangis, Adek?” 

Kiki : “Abam ola.”  

Ama : “Abam oa.” 

Kiki : “Iya. Ijos abam.” 

Ama : “Tidur abang?” 

Kiki : “Ijos abam.” 

Ama : “O..,Adek?” 

Kiki        : “Iya, atu ni josnya. Abam atu, 

Abam atu, ya. Mamak atu.” 

Ama : “Terus!” 

Kiki : “Ayah atu.” 

Ama : “Terus!” 

Kiki : “Atak atu.” 

Ama : “Terus!”  

Kiki : “Eyang atu.” 

Ama : “Terus!” 

Kiki : “Ibu atu.” 

          

         Episode “Bete” 
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Ama : “O, Kiki kemana? Ha?” 

Kiki : “Mana odet-odet itu?” 

Ama        : “Mana? o, mana joget-joget? 

Cepet. Kiki joget india, Mak.  

                  Kiki joget dulu!” 

Kiki : “Hp…hp…” 

Ama : “Hp?” 

Kiki        : “Iya. Aduh, aduh. Aduh mana?” 

(merengek) Dak mo Iti.” 

 

Episode “Merajuk” 

Abang      : “Merajuk. Merajuk.  

Merajuk…………………..” 

Kiki : “Ndak mo Iti.” 

Abang : “Kiki sedang merajuk.” 

Kiki : “Ndak mo.” 

Abang : “E..e…Kiki merajuk.” 

Kiki : “Ana!” 

Abang : “Merajuk. Merajuk.” 

Kiki : (Berlari sambil memegang permen 

karet) “Dapet ua. Dapet ua.” 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah menganalisis pemerolehan bahasa 

Rizki Efendi marpaung, mulai dari 

pemerolehan dan produksi fonologis, 

morfologis maupun sintaksis seperti yang 

dikemukan pada bagian IV di atas, dapat 

disirnpulkan bahwa : 

1. Pada usia 2 tahun 11 bulan, seorang 

anak yang normal sudah dapat 

mengucapkan fonem-fonem dan kata 

yang terbatas sesuai dengan 

lingkungannya dan benda-benda yang 

ada di sekitarnya. Di samping itu, 

kata-kata yang keluar adalah masih 

terpotong-potong dan ucapannya 

masih terpeleset. 

2. Pada sekitar usia ini kata-kata yang 

diproduksinya sudah mulai bertambah. 

Perkernbangan perbendaharaan 

bahasanya sudah mulai dengan kata-

kata benda yang abstrak. Sementara 

kata-kata benda dan kata kerja juga 

bertambah diakibatkan oleh repetisi 

dari pemerolehan baik dari ternan, 

kakak, maupun orang tuanya secara 

sadar maupun tidak sadar. 

3. Pada usia 2 tahun 11 bulan , 

tampaknya Rizki sudah dapat 

merangkai kata-kata secara sederhana, 

mulai dari satu, dua sampai tiga kata, 

dan akhirnya membentuk kalimat. 

Kalimat sederhana yang 

dikemukakannya masih berkisar pada 

urutan sederhana dan belum teratur. 

Namun, makna kalimat itu sudah 

dapat ditangkap kalimat- kalimat baik 

kalimat berita, kalimat imperatif 

ataupun kalimat tanya yang 

diproduksinya.  
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