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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelafalan alfabet hadir sebagai unit terkecil dari pengenalan suatu bahasa 

karena alfabet merupakan dasar dari suatu bahasa yang harus dikuasai setiap 

insan. Kemampuan pelafalan alfabet ditujukan untuk membentuk suatu ujaran 

yang bermakna karena tanpa pelafalan alfabet yang benar akan berdampak pada 

perbendaharaan kata yang salah. Pelafalan alfabet dikatakan benar apabila sesuai 

dengan cara artikulasi dan tempat artikulasi. Cara dan tempat artikulasi tersebut 

berkaitan dengan bunyi bahasa (fon). Dengan begitu, kesesuaian pelafalan alfabet 

tidak terlepas dari pelafalan fon dalam menghasilkan bahasa yang bermakna  

sebagaimana pendapat Muhammad (2014:40) yang menyatakan bahwa bahasa 

secara substansial merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Fon hadir sebagai unit terkecil dari suatu bahasa yang kemudian disusun 

dalam suatu rangkaian kata untuk mengaspirasikan ujaran. Fon merupakan satuan 

bunyi ujar yang dihasilkan oleh artikulator manusia. Fon terjadi dengan adanya 

sumber energi utama yaitu udara yang mengalir dari paru-paru. Jika udara yang 

mengalir di paru-paru tidak ada atau sangat minim, manusia tidak dapat 

memproduksi bunyi bahasa dengan lancar. Begitu pula paru-paru yang tidak 

sehat, paru-paru tersebut tidak akan mampu mengalirkan udara secara optimal 

sehingga bunyi bahasa yang dihasilkan tidak maksimal. 

Proses terjadinya bunyi bahasa tersebut secara ringkas dijabarkan pula 

oleh Ladefoged (dalam Marsono, 2008:4) yang mengklasifikasikan syarat 
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terjadinya bunyi bahasa menjadi empat tahap, yaitu proses mengalirnya udara, 

proses fonasi (bergetarnya pita suara), proses artikulasi (penghambatan udara pada 

artikulator), dan proses oro-nasal (produksi bunyi bahasa). Untuk membentuk 

bunyi bahasa, udara yang mengalir akan dihambat saat akan melewati organ 

wicara. Jika udara tidak mengalami hambatan pada organ wicara, udara yang 

mengalir akan digunakan untuk proses respirasi. 

 Bunyi bahasa sejatinya tidak hanya melibatkan organ wicara sebagai 

penghasil bunyi bahasa, tetapi juga melibatkan organ auditoris. Organ auditoris 

secara kompleks memegang peranan penting dan tidak dapat dipisahkan dari 

proses ujaran. Hal ini disebabkan karena organ auditoris yang memiliki salah satu 

fungsi yaitu untuk menerima bunyi bahasa. Jika bunyi bahasa tidak mampu 

diterima dengan baik, proses ujaran tidak akan berjalan dengan harmonis. Proses 

ujaran akan dikatakan harmonis apabila penyimak mampu membaca sandi 

(decoding) hasil fonasi dari maksud yang disandikan oleh penutur sebagaimana 

diagram yang digambarkan oleh Alwasilah berikut. 

Diagram 1.1 
Prose Komunikasi Antara Pembicara dan Penyimak 

 
Pembicara 

 
Maksud 

 
Encoding 

(menyandikan) 
 

Fonasi 
(penghasilan suara) 

 
 

 

 

Transisi 
(peralihan) 

 
Penyimak 

 
Pemahaman 

 

Decoding 

(membaca sandi) 
 

Audisi 
(mendengarkan) 

(Sadja’ah, 2015:6) 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEMAMPUAN PELAFALAN FON ALFABET.... TIARA SAFITRI



3 
 

 
 

Proses komunikasi seperti yang tertera dalam diagram tersebut tidak akan 

terjadi apabila salah satu penutur mengalami gangguan fungsi pendengaran. 

Hearing Impaired (rusak pendengaran) menurut Muslich (2010:14) dibagi 

menjadi dua keadaan, yaitu penutur yang mempunyai kualitas pendengaran 

rendah dan penutur yang mengalami disabilitas pendengaran. Di antara dua 

penutur tersebut, penelitian ini berfokus pada penutur yang menyandang 

disabilitas pendengaran. 

Disabilitas pendengaran merupakan eufemisme dari istilah tunarungu. 

Menurut keterangan yang didapatkan dari www.wheelhome.org, istilah disabilitas 

digunakan setelah para petinggi Indonesia ikut menandatangani sebuah konvesi 

internasional yaitu CRPD (Convention on the Rights of Person with Disabilities) 

atau konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang diadakan pada 30 

Maret 2007 di New York, USA. Indonesia secara resmi mengesahkan CRPD 

tersebut dalam UU No. 19 tahun 2011 yaitu tentang pengesahan CRPD. 

Komnas HAM (dalam www.komnasham.go.id) juga mengapresiasi 

langkah pemerintah yang meratifikasi konvensi tentang hak penyandang 

disabilitas dalam UU tersebut. Pada tahun 2012, Komnas HAM telah menyusun 

draf RUU tentang Penyandang Disabilitas serta mengirimkannya kepada Badan 

Legislasi DPR-RI yang dilayangkan pada 7 Desember 2012. Ada pula beberapa 

alasan terminologi istilah disabilitas yang terangkum dalam www.daksa.or.id, 

yaitu (1) tidak mengandung unsur negatif; (2) bersifat representatif, akomodatif, 

dan baku untuk kepentingan ratifikasi konvensi; (3) bukan istilah yang 

mengandung kekerasan bahasa ataupun mengandung unsur pemanis; (4) 

mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional; (5) 
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memperhatikan perspektif linguistik; (6) mengandung penghormatan terhadap 

harkat dan martabat manusia; (7) menggambarkan kesamaan dan kesetaraan. 

Berdasarkan keterangan tersebut, penggunaan istilah disabilitas 

dimaksudkan untuk tidak lagi menyebutkan istilah keterbatasan individu dalam 

istilah-istilah yang khusus, seperti tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan lain-

lain. Istilah khusus tersebut tidak lagi layak digunakan untuk menyebutkan 

keterbatasan individu yang hanya dilihat dari kecacatan fisik. Begitu pula untuk 

menyebutkan individu yang mengalami disfungsi pendengaran, istilah yang tepat 

digunakan untuk menyebutkan individu tersebut adalah penyandang disabilitas 

pendengaran. 

Penyandang disabilitas pendengaran dibedakan menjadi dua kategori 

berdasarkan penggunaan alat bantu dengar, yaitu penyandang disabilitas 

pendengaran non-ABD dan penyandang disabilitas pendengaran dengan ABD. 

Proses ujaran penyandang disabilitas pendengaran yang menggunakan ABD akan 

tetap berjalan harmonis. Namun, apabila lawan tutur adalah penyandang 

disabilitas pendengaran yang tidak menggunakan ABD, ujaran penutur yang 

menggunakan verbal optimal tidak akan mampu dipahami. Dengan demikian, 

proses decoding pada diagram yang digambarkan oleh Alwasilah sebelumnya 

tidak akan sampai pada pemahaman penyimak. 

Proses ujaran dengan lawan tutur yang menyandang disabilitas 

pendengaran tanpa ABD akan dapat terjalin apabila menggunakan bantuan bahasa 

isyarat. Penggunaan bahasa isyarat tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam 

menangkap gelombang bunyi. Ihwal tersebut berimplikasi dengan fenomena 

interaksi berbahasa antar penutur yang berada pada jarak yang cukup jauh. Antar 
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penutur akan menggunakan bahasa isyarat yang disebabkan tidak adanya 

kemampuan menangkap gelombang bunyi pada jarak yang cukup jauh tersebut. 

Dengan demikian, keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas pendengaran 

merupakan akibat dari minimnya kemampuan indra pendengaran dalam 

menangkap gelombang bunyi. 

Keterbatasan dalam pendengaran akan semakin riskan apabila dialami 

sejak dini. Anak disabilitas pendengaran tidak hanya akan mengalami gangguan 

pendengaran, tetapi juga akan mengalami hambatan dalam perkembangan 

kemampuan berbicara (Smart, 2010:34). Zaviera (2012:124) juga mengungkapkan 

bahwa hambatan pendengaran merupakan salah satu penyebab dari keterlambatan 

berbicara. Hambatan pendengaran dan keterlambatan berbicara mempunyai 

hubungan yang saling berkaitan. Jika si anak menyandang disabilitas pendengaran 

non-ABD, si anak akan mengalami hambatan dalam mengenal pelafalan alfabet 

sebagai dasar pengenalan suatu bahasa. Salah satu contoh konkret yang dapat 

diperhatikan mengenai ihwal tersebut yaitu dari fenomena yang terjadi di SDLB-

B Karya Mulia II Surabaya. 

Berdasarkan pengamatan awal terhadap anak disabilitas pendengaran di 

SDLB-B Karya Mulia II Surabaya, pelafalan fon alfabet [k] pada fonem [kelinci] 

dilafalkan menjadi [t]. Begitu pula yang terjadi pada pelafalan fon alfabet [c], 

konsonan [c] misalnya pada fonem [cәrah] dilafalkan menjadi bunyi [y]. 

Pengamatan awal tersebut menunjukkan bahwa anak yang menyandang disabilitas 

pendengaran akan mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan dengan benar. 

Ihwal tersebut terjadi akibat kesalahan-kesalahan dalam menginterpretasikan 

bunyi bahasa yang didengarkan sebagaimana pendapat Fellenddorf dan Black 
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(dalam Sadja’ah, 2013:56) yang menerangkan bahwa kesalahan-kesalahan bicara 

anak disabilitas pendengaran sebagai akibat terganggunya pernapasan 

(respiration), terganggunya fonasi (phonation), serta terganggunya kecepatan 

produk suara (rate).   

Penyebab kesalahan-kesalahan bicara dari anak disabilitas pendengaran 

tersebut menurut Sadja’ah (2013:41) dilatarbelakangi oleh kelainan sensoris organ 

penangkap sehingga anak menderita gangguan tuli konduktif (conductive hearing 

loss) atau bisa jadi anak menderita tuli saraf (sensori neural hearing loss). 

Diagnosis tersebut dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter THT (telinga, 

hidung, dan tenggorok). Penyebab kelainan sensoris tersebut dapat disebabkan 

oleh keterlambatan kematangan susunan saraf dan kerusakan di otak (brain 

disfunction), seperti: gangguan persepsi, gangguan pada rentang memori pendek 

(short memory span), kurang perhatian dalam mendengar (auditif inattention), 

gangguan hubungan pusat konsepsi dan pusat deretan bunyi (sound bank), dan 

afasia reseptif. 

Penjelasan tersebut mempertegas bahwa akibat bunyi atau suara yang tidak 

mampu didengar secara optimal oleh anak disabilitas pendengaran non-ABD 

secara langsung akan mengakibatkan tuturan dari organ wicara anak disabilitas 

tersebut menjadi abnormal. Berdasarkan fenomena bunyi bahasa tersebut dapat 

diprediksi bahwa fon alfabet bahasa Indonesia yang dilafalkan anak disabilitas 

pendengaran akan mengalami perbedaan cara artikulasi dan tempat artikulasi jika 

dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami disabilitas pendengaran. 

Fenomena tersebut menarik untuk dianalisis dengan fokus penelitian yang diberi 
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judul “Kemampuan Pelafalan Fon Alfabet Bahasa Indonesia Anak Disabilitas 

Pendengaran Non-ABD di SDLB-B Karya Mulia II Surabaya”. 

Penelitian fon alfabet bahasa Indonesia pada anak disabilitas pendengaran 

non-ABD menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti. Penelitian fon alfabet ini 

akan memberikan dampak positif pada perkembangan kajian fonetik artikulatoris 

dengan mampu mengaplikasikan kajian fonetik artikulatoris dalam ranah yang 

lebih luas. Dengan demikian, perkembangan mikrolinguistik tersebut akan 

menghadirkan analisis-analisis baru yang lebih komprehensif serta akan 

memberikan wawasan baru di dunia pendidikan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan 

masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimanakah kemampuan pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia anak 

disabilitas pendengaran non-ABD di SDLB-B Karya Mulia II Surabaya? 

2. Bagaimanakah klasifikasi kemampuan pelafalan fon alfabet bahasa 

Indonesia anak disabilitas pendengaran non-ABD di SDLB-B Karya Mulia 

II Surabaya?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah 

tersebut: 

1. Untuk menganalisis kemampuan pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia 

anak disabilitas pendengaran non-ABD di SDLB-B Karya Mulia II 

Surabaya. 
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2. Untuk mengklasifikasikan kemampuan pelafalan fon alfabet bahasa 

Indonesia anak disabilitas pendengaran non-ABD di SDLB-B Karya Mulia 

II Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah khazanah 

linguistik dalam pengaplikasikan teori-teori yang ada di dalam fonetik. Selain itu, 

hasil penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan kreativitas penelitian 

bunyi bahasa dengan mengembangkan fokus kajian dan objek penelitian. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan penelitian-

penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini tidak berhenti sampai di sini. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga 

pendidik maupun orang tua anak disabilitas pendengaran dalam membimbing 

pelafalan fon alfabet anak disabillitas pendengaran dengan tepat. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu materi yang diajarkan 

dalam mata ajar bina komunikasi persepsi bunyi dan irama (BKPBI) pada 

kurikulum pengajaran SDLB-B.        

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Kemampuan dalam pemerolehan kosakata merupakan proses seorang anak 

menguasai kosakata. Hal tersebut diungkapkan Widia dalam skripsinya yang 

berjudul “Pemerolehan Kosakata Anak Tunarungu Berdasarkan Kelas Kata 

Bahasa Indonesia di SDLB Tunarungu Karya Mulia II Surabaya: Kajian 

Psikolinguistik”. Widia (2012), mahasiswa lulusan dari Program Studi Sastra 

Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, menganalisis 
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kemampuan anak disabilitas pendengaran dalam mengujarkan kosakata 

berdasarkan kelas kata bahasa Indonesia. 

Kosakata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu ujaran 

sehingga penguasaan kosakata menjadi hal yang sangat penting agar dapat 

menyampaikan maksud kepada lawan tutur, begitulah ihwal yang menjadi 

pengamatan Widia pada anak disabilitas pendengaran. Kosakata yang diujarkan 

anak disabilitas pendengaran menjadi daya tarik Widia untuk menganalisis 

pemerolehan kosakatanya. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui kemampuan 

pemerolehan kosakata masing-masing anak disabilitas pendengaran dalam 

menangkap ujaran yang didengar. Analisis tersebut sangat penting untuk diketahui 

agar kesalahan kosakata dapat dibenarkan serta kekurangan penguasaan kosakata 

dapat ditambahkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian yang pernah dilakukan Widia 

tersebut akan ditinjau lebih lanjut karena dapat dijadikan penunjang pada 

keberlangsungan penelitian ini. Penunjangan tersebut tidak lain berkaitan dengan 

penggambaran situasi dan interaksi berbahasa yang terjadi di Yayasan Pembina 

Anak-Anak Tunarungu Karya Mulia Surabaya dan SDLB-B Karya Mulia II 

Surabaya yang juga menjadi tempat penelitian bunyi bahasa ini. 

Pustaka selanjutnya yang ditinjau yaitu merujuk pada penelitian yang 

dilakukan oleh Mukaromah dan Wagino (2013). Judul penelitian tersebut adalah 

“Pengaruh Bina Bicara terhadap Kemampuan Komunikasi Antarteman pada Anak 

Tunarungu di SLB B/C Lebo Sidoarjo” dalam jurnal online Universitas Negeri 

Surabaya. Penelitian tersebut berhasil membuktikan adanya peningkatan positif 

terhadap bina bicara yang diterapkan. Peningkatan positif tersebut terlihat dari 
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kualitas ujaran anak disabilitas pendengaran yang mendekati sempurna 

meskipun masih didampingi dengan bahasa isyarat. Selain itu, anak 

disabilitas pendengaran dalam penelitian tersebut  semakin merasakan 

kemudahan dalam memahami ujaran lawan tutur melalui gerak bibir 

lawan tutur tersebut. 

Berdasarkan tinjauan pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh 

Mukaromah dan Wagino, penenerapan bina bicara tersebut merupakan cara 

yang andal untuk meningkatkan kemampuan bicara, komunikasi, dan wawasan 

kosakata anak disabilitas pendengaran, walaupun ada keterbatasan dalam 

kemampuan mendengar. Berdasarkan penjabaran hasil penelitian tersebut, 

penelitian yang dilakukan Mukaromah dan Wagino akan ditinjau kembali sebagai 

acuan dalam penelitian bunyi bahasa ini. Peninjauan tersebut akan sangat 

membantu proses pemerolehan data bunyi bahasa objek penelitian pada penelitian 

ini. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukaromah dan Wagino, 

penelitian dari jurnal pendidikan khusus Universitas Negeri Surabaya yang 

berjudul “Studi Deskriptif Pelaksanaan Metode Oral pada Anak Tunarungu di 

SDLB-B Putera Asih Kediri” oleh C. Anugerah dan Yuliati (2014) dari Jurusan 

Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, 

menjabarkan secara mendalam melalui studi deskriptif mengenai hasil 

pelaksanaan metode oral pada anak tunarungu di SDLB-B Putera Asih Kediri. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 

C. Anugerah dan Yuliati dalam penelitian deskriptif tersebut, diketahui bahwa 

metode oral di SDLB-B Putera Asih Kediri tidak mencapai hasil yang optimal. 
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Hal tersebut dipengaruhi oleh keberagaman kemampuan intelegensi peserta didik, 

kurangnya jam belajar, tidak adanya intensifikasi pembelajaran secara individual, 

kurangnya jumlah dan kemampuan tenaga pendidik dalam mengaplikasikan 

metode oral, tidak tersedianya lahan praktik sebagai sarana evaluasi hasil 

pembelajaran, dan tidak tersedianya  program metode oral yang disesuaikan 

dengan kemampuan siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh C. Anugerah dan Yuliati ini secara ringkas 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode oral secara total kepada anak 

disabilitas pendengaran tidaklah efektif. Hal tersebut disebabkan disfungsi indra 

pendengaran dan kemampuan mempersepsi ujaran masing-masing siswa. Oleh 

karena itu, metode oral yang diterapkan secara total hanya akan membuat anak 

disabilitas pendengaran kesulitan menangkap pelajaran yang diterangkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan meninjau hasil penelitian 

yang dilakukan C. Anugerah dan Yuliati tersebut untuk mengidentifikasi metode 

yang tepat dalam melakukan pendekatan kepada anak disabilitas pendengaran. 

Penelitian ini juga akan meninjau pustaka dari jurnal pendidikan khusus 

yang berjudul “Pendekatan Komunikatif-Interaktif terhadap Keterampilan 

Berbicara Anak Tunarungu Kelas 1 di SDLB Karya Mulia Surabaya”. Penelitian 

yang dilakukan oleh Wardan dan Endang Purbaningrum (2015), Jurusan 

Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, 

berhasil mengungkapkan adanya pengaruh dari pendekatan komunikasi dan 

interaksi untuk memacu keterampilan bicara anak disabilitas pendengaran kelas I 

SDLB Karya Mulia Surabaya. 
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Wardan dan Endang Purbaningrum dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa keterampilan berbicara merupakan kemampuan untuk mengekspresikan, 

menyatakan, serta menyampaikan gagasan atau isi hati kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Pada penelitian 

tersebut, keterampilan berbicara dapat dikuasai oleh anak disabilitas pendengaran 

dengan meningkatkan frekuensi interaksi dan komunikasi kepada orang-orang 

yang ada di sekitarnya. Interaksi dan komunikasi yang intens secara tidak 

langsung melatih anak untuk terampil berbicara. Dengan begitu, keterampilan 

berbicara perlu dilatihkan kepada anak sejak dini agar anak dapat menguasai 

bunyi bahasa atau kata-kata yang belum diketahui. 

Secara ringkas, penelitian yang dilakukan oleh Wardan dan Endang 

Purbaningrum (2015) tersebut menegaskan adanya pengaruh yang signifikan pada 

penerapan  pendekatan komunikatif-interaktif terhadap keterampilan  berbicara 

anak tunarungu kelas 1 SDLB Karya Mulia Surabaya. Berdasarkan penjabaran 

tersebut, penelitian yang dilakukan Wardan dan Endang Purbaningrum (2015) 

akan ditinjau lebih lanjut. Hal tersebut ditujukan untuk menerapkan pendekatan 

komunikatif-interaktif sebagai metode pendekatan pada penelitian ini. Dengan 

begitu, anak disabilitas pendengaran diharapkan lebih atraktif membenarkan bunyi 

bahasa yang salah sehingga penguasaan kosakata juga akan bertambah. 

Di antara penelitian-penelitian tersebut, penelitian pelafalan fon alfabet 

bahasa Indonesia ini menjadi salah satu jalan baru dalam menganalisis bunyi 

bahasa yang dihasilkan oleh anak disabilitas pendengaran. Fokus analisis yang 

digunakan mengarah pada cara pelafalan fon alfabet dengan berlandaskan pada 

kaidah yang ditetapkan fonetik artikulatoris. Di samping itu, kesalahan-kesalahan 
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pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia yang melatarbelakangi pelafalan tersebut 

juga akan diketahui sehingga dapat dibenarkan dan selanjutnya dapat digunakan 

untuk membentuk kebiasaan pelafalan yang benar. 

 

1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Fonetik Artikulatoris 

Fonetik artikulatoris yang merupakan salah satu cabang fonetik dijadikan 

fokus dalam penelitian ini. Fonetik artikulatoris merupakan cabang ilmu fonetik 

yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia dalam 

menghasilkan bunyi bahasa serta mempelajari pengklasifikasikan bunyi bahasa 

berdasarkan cara artikulasi dan tempat artikulasi. Fonetik artikulatoris berkaitan 

erat dengan linguistik sehingga para linguis (khususnya ahli fonetik) menjadikan 

metode fonetik artikulatoris sebagai pendekatan dalam penelitian linguistik. 

Fonetik artikulatoris merupakan salah satu dari tiga jenis fonetik 

sebagaimana pernyataan Bloch & L. Trager, Verhaar, dan Sommerstein (dalam 

Marsono, 2008:2) yang mengklasifikasikan fonetik menjadi tiga jenis menurut 

bunyi bahasa yang diselidiki, yaitu fonetik akustis, fonetik auditoris, dan fonetik 

artikulatoris. Fonetik akustis merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari 

bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisis. Gejala fisis bunyi bahasa yang 

diselidiki dalam fonetik akustis meliputi frekuensi getaran, amplitudo, timbre, dan 

intensitas bunyi bahasa. Hal tersebut menegaskan bahwa fonetik akustis berkaitan 

erat dengan fisika, misalnya dalam pembuatan telepon. 

Berbeda dengan fonetik akustis, fonetik auditoris merupakan cabang ilmu 

fonetik yang mempelajari mekanisme telinga dalam menerima bunyi bahasa 

sebagai getaran udara (Bronstein dan Beatrice F. Jacoby dalam Marsono, 2008:3). 
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Bidang fonetik auditoris digunakan dalam penelitian ilmu kedokteran, khususnya 

neurologi. Kedua jenis fonetik tersebut berbeda dengan fonetik artikulatoris yang 

merupakan kajian bunyi bahasa yang termasuk dalam kajian linguistik. 

Pengklasifikasian jenis-jenis fonetik tersebut juga dinyatakan oleh Yusuf 

(1998:34) yang membagi klasifikasi tersebut menjadi tiga sudut pandang: (1) 

menelaah penerima bunyi bahasa yang berkaitan dengan pemahaman manusia 

terhadap bunyi ujar; (2) menelaah bunyi bahasa sebagai objek fisikal; (3) 

menelaah sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ujar. 

Fonetik secara umum dikenal sebagai ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa 

tanpa memperhatikan fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Bertil Malmberg, fonetisi Prancis. Bertil Malmberg 

(dalam Muslich, 2010:17) menyatakan fonetik sebagai pengkajian bunyi-bunyi 

bahasa. Fonetik juga didefinisikan oleh Marsono (2008:1) sebagai ilmu yang 

menyelidiki dan merumuskan secara teratur tentang bunyi bahasa. Secara ringkas, 

pendefinisian tersebut disebabkan karena fonetik tidak termasuk leksikon dan tata 

bahasa. 

Fonetik meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalan dan menurut sifat-

sifat akustiknya (Verhaar, 2004:10). Fonetik menjadi cabang ilmu linguistik 

murni yang menyelidiki dasar bunyi-bunyi bahasa dari segi artikulator dan 

kegunaan artikulator tersebut dalam menghasilkan bunyi bahasa serta menyelidiki 

sifat-sifat akustik bunyi yang diproduksi. 

Pada penelitian ini, landasan teori yang merujuk pada fonetik artikulatoris 

tersebut bertujuan untuk menganalisis pelafalan fon alfabet dan mengetahui 

klasifikasi fon alfabet berdasarkan tempat artikulasi (tempat hambatan bunyi 
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bahasa) dan cara artikulasi (penghambatan bunyi bahasa). Berikut penjabaran 

mengenai tempat artikulasi bunyi bahasa dan cara artikulasi bunyi bahasa yang 

dirangkum dari pernyataan Marsono (2007:9−17). 

 

a. Tempat Artikulasi Bunyi Bahasa 

Gambar 1.1 
Bagian-Bagian Organ Bicara 

 

 

 

 
  (Seikel, 2004:219) 

 
 

 

 

 

 (Seikel, 2004:219) 

Pangkal tenggorok atau laring (larynx) yang berada tepat di bawah faring 

(pharinx) adalah rongga pada pipa pernafasan yang terdiri dari tulang rawan 

krikoid, dua tulang rawan aritenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. 

Di antara empat komponen tersebut, yang memiliki peranan penting dalam 

pembentukan bunyi bahasa adalah sepasang pita suara. Sepasang pita suara dapat 

membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat karena fungsi utama pita 

suara adalah sebagai pintu klep yang mengatur arus udara antara paru-paru dengan 

mulut atau hidung. Arus udara yang diembuskan dari paru-paru kemudian 
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digeserkan saat melewati glotis (celah dari pita suara) akan menghasilkan bunyi 

[h].   

Langit-langit lunak (velum) merupakan artikulator yang berperan sebagai 

artikulator pasif. Apabila langit-langit lunak bekerja sama dengan pangkal lidah 

(artikulator aktif) membentuk bunyi bahasa, bunyi bahasa yang dihasilkan disebut 

dorsovelar, misalnya pada pembentukan bunyi [k dan g]. Ada pula langit-langit 

keras (hard palate) yang merupakan tempat artikulasi bunyi bahasa palatal. 

Tempat artikulasi bunyi bahasa antara langit-langit keras (artikulator pasif) dan 

ujung lidah (artikulator aktif) disebut apiko-palatal, misalnya pada pembentukan 

bunyi [d]. Di sisi lain, tempat artikulasi bunyi bahasa antara langit-langit keras 

(artikulator pasif) dan tengah lidah (artikulator aktif) disebut medio-palatal, 

misalnya pada pembentukan bunyi [c dan j]. 

Gusi dalam (alveolar ridge) merupakan artikulator yang berperan sebagai 

artikulator pasif. Alveolum yang dibantu oleh ujung lidah (artikulator aktif) 

disebut apiko-alveolar, misalnya pada pembentukan bunyi [l, n, dan r]. Gusi 

dalam yang dibantu oleh daun lidah (artikulator aktif) menghasilkan bunyi bahasa 

lamino-alveolar yaitu [s dan z]. 

Gigi (teeth) terdiri dari gigi atas (upper teeth) dan gigi bawah (lower 

teeth). Tempat artikulasi yang dihasilkan oleh gigi disebut dental. Walaupun dapat 

digerakkan ke bawah dan ke atas, ternyata gigi bawah tidak banyak berperan 

dalam pembentukan bunyi bahasa. Dasar artikulasi terletak pada gigi atas yang 

bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah sebagai artikulator aktif. 

Tempat artikulasi bunyi bahasa antara gigi atas dan bibir bawah disebut 

labiodental, misalnya pada pembentukan bunyi [f dan v], sedangkan yang 
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dihasilkan dari ujung lidah dan gigi atas disebut apikodental, misalnya pada 

pembentukan bunyi [t]. 

Bibir (lip) terdiri dari bibir atas (upper lip) dan bibir bawah (lower lip). 

Bibir atas berperan sebagai artikulator pasif, sedangkan bibir bawah berperan 

sebagai artikulator aktif. Tempat artikulasi bunyi bahasa antara bibir atas dan 

bawah disebut bilabial, misalnya pada pembentukan bunyi [p, b, m, dan w]. Ada 

pun tempat artikulasi antara bibir bawah (artikulator aktif) yang bekerja sama 

dengan gigi atas (artikulator pasif) disebut bunyi labio-dental, misalnya pada 

pembentukan bunyi [f dan v]. 

Lidah (tongue) terletak pada enam bagian, yaitu ujung (apex), daun 

(blade), depan (front), tengah (centre), pangkal (back), dan akar (root). Lidah 

merupakan artikulator yang berperan sebagai artikulator aktif karena sifat lidah 

yang dapat digerakkan. Sifat lidah tersebut menyebabkan lidah lebih banyak 

bekerja sama pada sebagian besar artikulator saat membentuk bunyi vokal 

maupun konsonan. Tempat artikulasi yang menghasilkan bunyi bahasa dari lidah 

disebut apikal (ujung lidah), laminal (daun lidah), dan dorsal (pangkal dan tengah 

lidah). Berikut ilustrasi mengenai bagian-bagian lidah. 

Gambar 1.2 
Ilustrasi Bagian-Bagian Lidah 

 

(Ashby, 2005:36) 
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b. Cara Artikulasi Bunyi Bahasa 

Berdasarkan cara artikulasi yang memperhatikan ada atau tidak adanya 

hambatan pada organ wicara, bunyi bahasa menurut Jones (dalam Marsono, 

2008:16) diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yang terdiri dari vokal, 

konsonan, dan semivokal. Bunyi vokal, konsonan, maupun semivokal merupakan 

komponen dasar dalam pembentukan ujaran yang dihasilkan dari cara artikulasi 

manusia. 

Bunyi disebut konsonan apabila mendapatkan hambatan arus udara pada 

alat bicara, sedangkan bunyi disebut vokal apabila hanya mengalami hambatan 

arus udara di pita suara. Lain halnya dengan bunyi semivokal, yaitu bunyi [w dan 

y], bunyi tersebut mengalami hambatan arus udara yang tidak utuh pada alat 

bicara seperti yang dialami bunyi konsonan. Hambatan arus udara bunyi 

semivokal menyerupai hambatan arus udara bunyi vokal. 

Bunyi bahasa dalam ilmu fonetik ditranskripsikan dalam lambang-

lambang fonetis yang ditetapkan oleh The International Phonetic Assosiation 

(IPA). The International Phonetic Assosiation merupakan suatu persatuan guru 

bahasa yang berdiri sejak akhir abad ke-19 (Muslich, 2010:42). Persatuan tersebut 

didirikan untuk memopulerkan metode baru dalam pengajaran bahasa lisan. 

Sistem lambang yang digunakan IPA lazim disebut The International Phonetic 

Alphabet yang disingkat menjadi akronim IPA juga. Alfabet IPA didasarkan pada 

alfabet latin. Alfabet IPA diciptakan untuk memerikan semua bunyi bahasa yang 

ada di dunia sehingga jumlah bunyi pada alfabet IPA lebih banyak daripada 

jumlah alfabet. 
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Dalam penelitian ini, fokus analisis yang dituju hanya terkait pada fon 

alfabet bahasa Indonesia. Pengejaan alfabet yang sering diterapkan oleh 

masyarakat secara umum di Indonesia tidaklah sama dengan pengejaan alfabet 

secara fonetis. Perbedaan tersebut disebabkan adanya tujuan dari pelafalan fonetis 

yaitu untuk menyelidiki cara artikulasi dan tempat artikulasi bunyi bahasa. Berikut 

akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pelafalan fon alfabet bahasa 

Indonesia berdasarkan kajian fonetik. 

 

1. Vokal 

Bunyi vokal menurut Jones (dalam Marsono, 2008:19) terbagi menjadi 

dua jenis, yaitu monoftong dan diftong. Kata terikat (mono-) yang berarti tunggal 

menandakan bahwa yang dimaksud bunyi monoftong adalah vokal murni, seperti: 

[a, i, u, e, dan o], sedangkan diftong adalah dua bunyi vokal murni yang berada 

berhimpitan dalam saku kata, yaitu [ai], [au], dan [oi]. Klasifikasi vokal alfabet 

bahasa Indonesia berdasarkan peranan artikulator dapat diperhatikan melalui tabel 

di bawah ini. 

Tabel 1.1 
Klasifikasi Vokal Alfabet Bahasa Indonesia 

Vokal 
Tinggi-
Rendah 
Lidah 

Bagian 
Gerak 
Lidah 

*Striktur Bentuk 
Bibir 

Contoh Bunyi 
Kosakata 

[a] rendah 
bawah depan terbuka tak bulat [abat] 

[i] tinggi 
atas depan tertutup tak bulat [inisiasi] 

[u] tinggi 
atas  belakang tertutup bulat [bumbu] 

[e] madya 
atas depan semi tertutup tak bulat [ejaan] 

[o] madya 
atas belakang semi tertutup bulat [toko] 

Keterangan: *) Hubungan posisional antar penghambat.  (Marsono, 2008:37)  
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2. Konsonan dan Semivokal 

Setiap konsonan memiliki cara artikulasi tersendiri, begitu pula tempat 

artikulasi bunyi bahasa tersebut diproduksi. Keberadaan getaran pita suara juga 

menjadi perhatian dalam menentukan bunyi konsonan tersebut bersuara atau tidak 

bersuara. Begitu pula dalam menentukan bunyi semivokal. Namun, Bunyi tersebut 

hanya mengalami hambatan arus udara di organ wicara yang tidak utuh 

selayaknya seperti bunyi konsonan sehingga hambatan aliran udara bunyi 

semivokal hampir menyerupai hambatan yang dialami bunyi vokal. Klasifikasi 

konsonan dan semivokal, khususnya yang terdapat dalam alfabet bahasa 

Indonesia, secara ringkas dapat diperhatikan melalui tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1.2 

Klasifikasi Konsonan dan Semivokal Alfabet Bahasa Indonesia 
 

Cara 
Artikulasi 

B
er

su
ar

a 
at

au
 

Ta
k 

B
er

su
ar

a Tempat Artikulasi 

B
ila

bi
al

 

La
bi

o-
D

en
ta

l 
A

pi
ko

-
D

en
ta

l 

A
pi

ko
-

A
lv

eo
la

r 

A
pi

ko
-

Pa
la

ta
l 

La
m

in
o-

A
lv

eo
la

r 
M

ed
io

-
Pa

la
ta

l 
D

or
so

-
V

el
ar

 
La

rin
ga

l 
Hambat-
letup 

T p  t    c k   

B b    d  j g  

Nasal B m   n      

Sampingan B    l      

Geseran 
T  f    s    

h 
B  v    z    

Getar     r       

Semivokal TB w      y   

(Aminoedin dalam Marsono, 2007:101) 
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Berdasarkan cara artikulasi yang tertera pada tabel tersebut, Marsono 

(2008:60−96) mengklasifikasikan konsonan tersebut dalam kelompok-kelompok 

berikut. 

1. Konsonan hambat letup: cara artikulasi hambat-letup terjadi dengan adanya 

hambatan arus udara yang kemudian dilepaskan tiba-tiba, seperti saat 

melafalkan bunyi [p, b, t, ḍ, c, j, k, dan g]. 

2. Konsonan nasal (sengau): cara artikulasi nasal dibentuk dengan menghambat 

aliran udara yang hendak melalui bibir sehingga udara keluar melalui rongga 

hidung. Menurut KBBI, nasal bersangkutan dengan bunyi bahasa yang 

dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung (sengau), seperti saat 

melafalkan bunyi [m dan n]. 

3. Konsonan sampingan (lateral): cara artikulasi sampingan terjadi dengan 

adanya penutupan aliran udara di tengah rongga mulut sehingga aliran udara 

berpindah keluar melalui samping rongga mulut, seperti saat melafalkan bunyi 

[l]. 

4. Konsonan geseran (frikatif): cara artikulasi geseran atau frikatif dibentuk 

dengan adanya penyempitan aliran udara yang dihembuskan dari paru-paru 

sehingga aliran udara terhalang dan bergeser, seperti saat melafalkan bunyi [f, 

h, s, v, x, dan z]. 

5. Konsonan getar (trill): cara artikulasi getar dibentuk dengan menghambat 

aliran udara yang dihembuskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan 

cepat, seperti saat melafalkan bunyi [r]. 

6. Konsonan semivokal: cara artikulasi semivokal hampir menyerupai cara 

artikulasi vokal. Namun, masih ada hambatan yang terjadi pada bunyi seperti 
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[w] dan [y]. Hambatan bunyi [w] terjadi di antara kedua bibir, sedangkan [y] 

terjadi di antara pertemuan tengah lidah dengan langit-langit keras. 

 

1.6.2 Kesalahan Berbicara Anak Disabilitas Pendengaran 

Dari segi bahasa atau bicara anak disabilitas pendengaran non-ABD tentu 

tidaklah sama dengan anak disabilitas pendengaran yang menggunakan ABD 

ataupun anak yang tidak menyandang disabilitas pendengaran. Fellenddorf dan 

Black (dalam Sadja’ah, 2013:56) mengungkapkan bahwa kesalahan-kesalahan 

yang sering muncul dari ucapan anak disabilitas pendengaran tersebut yaitu 

kesalahan sebagai akibat dari terganggunya pernapasan (respiration), fonasi 

(phonation), dan kecepatan produksi suara (rate). 

Kesalahan-kesalahan tersebut berkaitan dengan pembentukan bunyi. Ada 

pula kesalahan berbicara yang juga diklasifikasikan oleh M.F. Berry dan John 

Bisension (dalam Sadja’ah, 2013:56) yaitu kesalahan artikulasi (defect of 

articulation or phonem production) dan kesalahan produksi suara (defect of voice 

production). 

 

a. Kesalahan Artikulasi  

Kesalahan artikulasi menurut M.F. Berry dan John Bisension (dalam 

Sadja’ah, 2013:56) diklasifikasikan menjadi empat, yaitu distorsi (distortion), 

substitusi (substitution), omisi (ommition), dan adisi (addition). Berikut 

penjelasan terperinci mengenai empat klasifikasi kesalahan artikulasi tersebut. 

(1) Distorsi: kesalahan berbicara yang disebabkan adanya pengubahan bunyi 

bahasa, misalnya kata “lari” dilafalkan menjadi “lali”. 
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(2) Subtitusi: kesalahan berbicara yang disebabkan adanya penukaran fonem, 

misalnya kata “kelapa” dilafalkan menjadi “kepala”. 

(3) Omisi: kesalahan berbicara akibat pengurangan satu fonem dari kata yang 

diucapkan, misalnya kata “pergi” dilafalkan menjadi “pegi”. 

(4) Adisi: kesalahan berbicara akibat penambahan fonem, misalnya kata 

“bandung” dilafakan menjadi “mbandung”. 

 

b. Kesalahan Ritme Suara 

Kesalahan dalam ritme suara yang berkaitan dengan anak disabilitas 

pendengaran menurut Berry (dalam Sadja’ah, 2013:57) terdiri dari kesalahan 

nasalisasi, kesalahan nada tinggi (high pitch), kesalahan nada tunggal (mono 

pitch) dan tidak berirama, dan kesalahan nada keras (loudness). Berikut 

penjelasan terperinci mengenai empat kelompok kesalahan produksi suara pada 

anak disabilitas pendengaran. 

(1) Kesalahan nasalisasi: kesalahan tersebut terjadi akibat udara yang dikeluarkan 

melalui hidung lebih banyak daripada melalui mulut sehingga mengakibatkan 

resonansi mulut berkurang. 

(2) Kesalahan nada tinggi (high pitch): kesalahan tersebut terjadi akibat suara 

yang diproduksi terdengar tinggi atau melengking. Hal ini disebabkan oleh 

laring yang berukuran kecil atau juga bisa disebabkan oleh pita suara yang 

pendek, tipis, atau ringan. Di samping itu, interaksi sosial di sekeliling juga 

mempengaruhi kesalahan nada tinggi dalam berujar. 

(3) Kesalahan nada tunggal dan tidak berirama: kesalahan tersebut disebabkan 

adanya kontinuitas nada pelafalan kata ataupun bunyi bahasa sehingga tidak 

berirama dan didominasi dengan irama yang sama. 
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(4) Kesalahan nada keras (loudness): kesalahan tersebut terjadi akibat arus udara 

yang dikeluarkan terlalu keras dan berlebihan sehingga pita suara menjadi 

tegang dan bergetar tidak sempurna. 

 
1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

kualitatif. Penggunaan metode tersebut berupaya untuk menguraikan data empiris 

yang berasal dari pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia siswa-siswa kelas IV SD 

non-ABD SDLB-B Karya Mulia II Surabaya. Metode yang digunakan tersebut 

dijabarkan secara naturalistik dan deskriptif sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan data yang holistis dan komprehensif. 

Penguraian data empiris dengan menggunakan metode tersebut berupaya 

untuk mencapai tujuan yang menjadi fokus penelitian sebagaimana pendapat 

Alwasilah (2005:31) yang menyatakan bahwa pengolahan data-data kualitatif 

diperdalam sehingga memunculkan simpulan induktif. Simpulan induktif tersebut 

merujuk pada esensi masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Ihwal tersebut 

menurut Ghony (2014:34) disebabkan karena simpulan induktif merupakan 

pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan 

kemudian dikelompok-kelompokkan. 

 

1.7.1 Penentuan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa fon alfabet bahasa Indonesia yang 

dihasilkan oleh siswa-siswa kelas IV SD non-ABD yang berjumlah tiga siswa di 

SDLB-B Karya Mulia II Surabaya dengan unit analisis berupa bunyi bahasa. 

Pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia dalam penelitian ini dikaitkan dengan 
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penguasaan kosakata dari siswa-siswa kelas IV SD non-ABD di SDLB-B 

tersebut. Penguasaan kosakata dijadikan pertimbangan karena pelafalan alfabet 

konsonan secara fonetis tidak dipahami oleh anak disabilitas pendengaran di 

sekolah dasar luar biasa tersebut jika tidak diberikan bantuan kosakata yang 

konkret. Dengan begitu, pada pengumpulan data bunyi konsonan akan dilakukan 

dengan bantuan kosakata yang mewakili setiap pelafalan fon alfabet.  

 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menyimak kemampuan pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia siswa-siswa kelas 

IV non-ABD di SDLB-B Karya Mulia II Surabaya sebagai objek penelitian ini. 

Pemilihan objek penelitian tersebut berlandaskan pada pendapat Wasita (2012:30) 

yang menerangkan bahwa anak disabilitas pendengaran baru akan memahami 

bahasa dan kaidah bahasa setelah kurang lebih sepuluh tahun mendapatkan 

pembelajaran bahasa. 

Di samping itu, pemilihan objek penelitian yang hanya difokuskan pada 

kemampuan pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia dari siswa-siswa kelas IV SD 

non-ABD di SDLB-B Karya Mulia II Surabaya disebabkan karena kesamaan 

masa pembelajaran bahasa. Dengan demikian, penelitian ini tidak mencampurkan 

objek penelitian dengan kelas yang berbeda. 

Ada pula teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik simak libat cakap dan teknik rekam. Berikut uraian detail mengenai 

kedua teknik tersebut. 
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a. Teknik Simak Libat Cakap 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik simak libat cakap. Menurut Kesuma (2007:44), teknik simak libat cakap 

dapat dilakukan secara partisipatif, aktif, ataupun reseptif dalam pembicaraan 

untuk mengumpulkan data dari objek penelitian. Dalam pengumpulan data 

penelitian, pelaksanaan teknik tersebut akan dilakukan di teras kelas seraya 

menikmati jam istirahat. Siswa-siswa kelas IV non-ABD di SDLB-B Karya Mulia 

II Surabaya akan dikondisikan berada dalam situasi yang nyaman agar dapat 

berkontribusi dalam pengumpulan data. 

Pengumpulan data dengan teknik simak libat cakap ini dibantu dengan 

adanya alat peraga yang berupa pemberian gambar mengenai fon alfabet dan 

contoh kosakata. Contoh kosakata tersebut digunakan sebagai bantuan bagi para 

siswa saat melafalkan fon alfabet yang konsonan. Hal tersebut disebabkan karena 

pelafalan fon alfabet tersebut tidak diketahui oleh para siswa, misalnya pelafalan 

fon [b] dibantu dengan kata “belajar” yang berbunyi [bәlajar]. Contoh kata 

tersebut mewakili bunyi [b]. Dengan demikian, pengumpulan data dengan 

pemberian gambar tersebut diharapkan dapat mengurangi ketegangan pada saat 

dilakukan pengumpulan data sehingga siswa-siswa tersebut tidak merasa seperti 

sedang menghadapi ujian. Di samping itu, konsumsi akan disajikan kepada siswa-

siswa tersebut sebagai pengganti akibat telah menyita jam istirahat mereka. 

Dengan demikian, pelaksanaan pengumpulan data diharapkan dapat berlangsung 

santai dan nyaman. 
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b. Teknik Rekam  

Penggunaan teknik rekam dalam pengumpulan data ini digunakan sebagai 

penunjang dari teknik simak libat cakap. Selain itu, teknik rekam juga digunakan 

sebagai dokumentasi data yang dapat dilihat berulang-ulang sehingga data yang 

disimpan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sebagai bahan analisis 

data. Teknik rekam merupakan pelengkap dari teknik simak libat cakap. 

Pengumpulan data dalam teknik rekam akan dilakukan dengan menggunakan 

video recorder. Hal ini berguna untuk mengetahui pelafalan fon alfabet bahasa 

Indonesia siswa-siswa kelas IV non-ABD SDLB-B Karya Mulia II Surabaya 

dalam menghasilkan fon alfabet. 

 

1.7.3 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam proses analisis data penelitian ini adalah 

teknik pilah unsur penentu. Teknik pilah unsur penentu akan dilakukan dengan 

menggunakan daya pilah fonetis artikulatoris (Kesuma, 2007:51). Penerapan daya 

pilah fonetis artikulatoris dalam teknik tersebut akan dilakukan dengan cara 

memilah pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia yang dihasilkan siswa-siswa kelas 

IV non-ABD di SDLB-B Karya Mulia II Surabaya. Pemilahan tesebut didasarkan 

pada teori-teori yang telah dijelaskan pada subab yang ke-1.6 mengenai landasan 

teori. 

 

1.7.4 Teknik Penyajian Data 

Dalam teknik penyajian data penelitian ini, hasil pelafalan fon alfabet 

bahasa Indonesia dari siswa-siswa kelas IV non-ABD di SDLB-B Karya Mulia II 

Surabaya akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang mendetail. Uraian tersebut 
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membahas mengenai hasil olahan dari analisis data yang telah dilakukan secara 

komprehensif untuk menyelidiki pelafalan fon alfabet bahasa Indonesia yang 

dihasilkan oleh siswa-siswa kelas IV SD non-ABD di SDLB-B Karya Mulia II 

Surabaya. Kemudian, uraian data fon alfabet tersebut diklasifikasikan dalam 

bentuk tabel berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

Kehadiran operasionalisasi konsep dalam penelitian ini digunakan untuk  

memperjelas konsep yang masih buram agar tidak terjadi kesalahan dalam 

penafsiran. Konsep-konsep tersebut antara lain: 

1. Pelafalan fon alfabet: alfabet yang diartikulasikan secara fonetis. Misalnya: 

huruf b diartikulasikan menjadi bunyi [bә] bukan [be]. 

2. Anak disabilitas pendengaran non-ABD: anak-anak didik kelas IV di SDLB-B 

Karya Mulia II Surabaya yang tidak menggunakan alat bantu dengar.  

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini meliputi (1) Bab I: pendahuluan dari 

sebuah penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan; (2) Bab II: 

gambaran umum mengenai seluk-beluk objek penelitian; (3) Bab III: analisis fon 

alfabet bahasa Indonesia dari siswa-siswa kelas IV non-ABD SDLB-B Karya 

Mulia II Surabaya; (4) Bab IV: simpulan dari keseluruhan bab. 
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