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  BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa pada anak-anak menggambarkan pola pikir, perilaku, dan 

kepribadian anak tersebut. Melalui berbahasa seorang anak dapat berkomunikasi 

dengan orang-orang disekitarnya dan menceritakan kejadian-kejadian yang 

dialaminya. Proses berbahasa pada anak-anak cenderung masih sangat sederhana, 

anak-anak terkadang masih belum tepat dalam penggunaan kata, dan kalimat 

untuk mengungkapkan sesuatu.   

Para peneliti seperti Lenneberg, Moerk, dan Moore mencatat bahwa 

perkembangan bahasa anak terjadi dalam suatu pola yang bertahap (Hurlock, 

1988:184). Awal mula seorang anak memperoleh bahasa tentunya dengan proses 

reseptif (mendengar serta memahami), dan ekspresif (berbicara). Seorang anak 

pada mulanya akan mendengarkan suatu ujaran serta bunyi-bunyi disekitarnya 

dan kemudian anak akan memahami maksud dari ujaran yang didengarnya setelah 

itu anak akan mencoba menirukan ujaran yang telah didengarnya. Proses 

pemerolehan bahasa anak cenderung dikaitkan dengan proses berbicara anak. 

Apabila seorang anak dapat berbicara maka anak tersebut dianggap sudah mampu 

berbahasa. 

Pemerolehan bahasa pada anak didapatkan dari lingkungan sekitar dan 

melalui proses pendidikan di sekolah. Hal tersebut tidak serta-merta dan secara 

langsung didapatkan oleh anak, tetapi proses pemerolehan bahasa memerlukan 
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waktu yang lama dan dengan proses yang sangat panjang hingga si anak benar-

benar memiliki kemampuan berbahasa yang ditandai dengan kemampuan 

menciptakan ujaran-ujaran. 

Hal yang paling berpengaruh dalam pemerolehan bahasa anak adalah peran 

orang tua. Orang tua berperan dalam pemerolehan bahasa pada anak, hal ini 

disebabkan karena anak memiliki faktor kedekatan dengan orang tua. Bahasa yang 

pertama kali dikuasai oleh anak disebut bahasa ibu. Ketika awal mula anak 

memperoleh bahasa ibunya maka bahasa sang ibu sangat berperan penting karena 

anak cenderung menirukan bahasa yang digunakan oleh orang tuanya. Seorang 

anak dapat berbahasa dengan baik jika anak tersebut mampu memahami dan 

menguasai kosakata dengan baik. Oleh karena itu peranan orang tua sangat 

diperlukan dalam pemerolehan bahasa pada anak. 

Agar sorang anak dapat berbahasa dengan baik, tentunya harus didukung 

dengan pengetahuan tentang kosakata dan pengetahuan tentang strukur bahasa 

yang baik. Pengetahuan kosakata pada anak dinilai sangat penting dalam proses 

berbahasa karena kosakata merupakan unsur bahasa yang sangat penting dan 

dianggap sebagai penanda kemampuan berbahasa seorang anak. Menurut Hurlock 

(1978:188) kosakata masa kanak-kanak yang pertama digunakan oleh anak adalah 

kata benda, umumnya yang bersuku kata satu yang diambil dari bunyi celoteh 

yang disenangi. Seorang anak dalam berbahasa diatur oleh aturan tata bahasa 

yaitu bagaimana suara membentuk suatu kata, kemudian kata membentuk kalimat 

dan seterusnya. Oleh karena itu pengetahuan kosakata sangat penting agar seorang 

anak dapat memproduksi kalimat dengan baik dan berbahasa dengan baik. 
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Kemampuan anak dalam membuat kalimat dapat dikatakan sebagai pemerolehan 

bahasa dalam bidang sintaksis. 

Tahap Awal pemerolehan bahasa anak pertama kali dimulai pada tahapan 

pralingual. Tahap ini terjadi pada usia antara 6-8 minggu hingga usia 1 tahun.  

Pada tahap ini tindakan verbal yang dilakukan bayi hanya menangis. Menurut 

Ostwald dan Peltzman menangis merupakan salah satu cara pertama yang dapat 

dilakukan bayi untuk berkomunikasi dengan dunia luas (Hurlock, 1978:179). 

Tahap selanjutnya memasuki usia 6 bulan bayi melakukan proses (babbling)

yakni mengeluarkan bunyi yang berupa suku kata (Dardjowidjojo, 2012:197).

Menginjak usia 1 tahun anak mulai memasuki fase pemerolehan kata. Pada 

usia ini anak sudah mengetahui bahwa bunyi-ujar berkaitan dengan makna dan 

mulai mengucapkan kata-kata pertama (http://www.Isi.ukans.edu/splh/lap.htm). 

Anak mulai mengucapkan kata yang terdiri dari satu suku, kemudian seiring 

bertambahnya usia maka anak dapat mengucapkan kata yang utuh. Pada usia ini 

anak sudah mengetahui bahwa bunyi-ujar berkaitan dengan makan dan mulai 

mengucapkan kata-kata pertama.  

Tahap perkembangan bahasa selanjutnya adalah tahap pemerolehan kalimat 

(pemerolehan sintaksis). Dalam bidang sintaksis seorang 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 (Dardjowidjojo, 

2012:246). Pada tahap ini anak mulai mengeluarkan ujaran satu kata untuk 

menyampaikan sesuatu. Kata yang diujarkan oleh anak mengandung makna yang 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMEROLEHAN BAHASA BIDANG MORFOLOGI DAN 
SINTAKSIS PADA ANAK-ANAK DI KELOMPOK BERMAIN 
AL-HIKMAH KEBRAON SURABAYA

ANANG FITRANTO



4

berfungsi menggantikan kalimat lengkap yang belum mampu diujarkan oleh anak, 

sehingga dalam penafsirannya perlu mempertimbangkan konteks komunikasi.  

Memasuki usia 2 tahun anak mulai menggunakan kalimat dengan rangkaian kata, 

pada tahap ini merupakan tahap awal konstruksi sintaksis anak. Pada tahap ini 

anak mulai menggabungkan dua kata untuk menjadi sebuah kalimat, dan 

rangkaian kata itu berada dalam satu jalinan intonasi (Griffiths, 1981:105). Pada 

tahap pemerolehan sintaksis ada pola-pola kalimat yang diperoleh secara 

universal. Anak di mana pun juga selalu mulai ujaran berupa satu kata, kemudian 

berkembang menjadi dua kata, setelah itu tiga atau lebih (Dardjowidjojo, 2012: 

240).    

Pada usia 3-4 merupakan usia saat seorang anak memperoleh bahasa 

khususnya kosakata dengan sangat pesat. Pada usia tersebut anak-anak telah 

mendapatkan pendidikan di tingkat kelompok bermain atau play group. Hal 

tersebut memegang pengaruh berbahasa pada anak-anak, sebab ketika 

mendapatkan pendidikan di sekolah anak-anak akan berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini berbeda dengan anak usia dibawahnya bahasa yang 

digunakan masih terpengaruh bahasa sang ibu karena pengaruh interaksi 

lingkungan keluarga.  Pendidikan pada anak-anak usia 3-4 tahun difungsikan 

untuk mendidik anak agar dapat berinteraksi dengan orang lain.  Pendidikan 

kelompok bermain atau play group sifatnya hanya menolong anak untuk siap 

memasuki pendidikan dasar (Chaer, 2009:237). 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pemerolehan morfologi dan sintaksis pada anak usia 3-4 tahun. Penulis 
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tertarik untuk melakukann penelitian ini karena pada saat usia tersebut merupakan 

usia emas anak, merupakan usia saat anak mulai menggunakan kalimat dengan 

ujaran tiga kata, dan untuk menggunakan kalimat seorang anak juga harus 

menguasai penggunaan imbuhan-imbuhan yang masuk dalam ranah ilmu 

morfologi. Ketepatan dalam penggunaan imbuhan akan berimplikasi pada 

kesempurnaan kalimat yang diujarkan oleh anak. Oleh karena itu penulis tertarik 

melakukan penelitian untuk mengetahui pemerolehan bahasa pada anak-anak di 

bidang morfologi dan sintkasis.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan judul dan pemaparan yang terdapat dalam latar belakang maka 

penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini pada pemerolehan bahasa 

bidang morfologi dan sintaksis pada anak-anak di kelompok bermain Al-Hikmah 

Kebraon Surabaya. Penulis dalam penelitian ini sengaja mengambil objek anak-

anak dengan usia 3-4 tahun karena usia tersebut merupakan usia emas anak dan 

pada usia inilah anak-anak mulai menggunakan ujaran dengan tiga kata. 

Selanjutnya yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini terkait dengan 

bidang sintaksis adalah kajian mengenai kalimat. Walaupun dalam bidang 

sintaksis masih terdapat kajian-kajian lain seperti frasa dan klausa, akan tetapi 

penulis merasa kajian mengenai kalimat lebih mewakili bidang sintaksis karena 

semua kajian dalam bidang sintkasis sudah dapat terwakilkan dalam kajian 

mengenai kalimat. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini memfokuskan 

bidang sintaksis pada kajian mengenai kalimat.
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka akan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pemerolehan bahasa bidang morfologi pada anak-anak di 

Kelompok Bermain Al-Hikmah Kebraon Surabaya?

2. Bagaimanakah pemerolehan bahasa bidang sintaksis pada anak-anak di 

Kelompok Bermain Al-Hikmah Kebraon Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang 

ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemerolehan bahasa bidang morfologi pada anak-anak di 

Kelompok Bermain Al-Hikmah Kebraon Surabaya 

2. Mendeskripsikan pemerolehan bahasa bidang sintaksis pada anak-anak di 

Kelompok Bermain Al-Hikmah Kebraon Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini kedepannya akan memberi manfaat, baik 

manfaat teoretis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat guna memperkaya 

penelitian bahasa khususnya dalam disiplin ilmu psikolinguistik. Penelitian ini 

nantinya akan menjadi literature tambahan dalam studi psikolinguistik di bidang 
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pemerolehan morfologis dan pemerolehan sintaksis pada bahasa anak. Sebagai 

masukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam bidang kajian serupa. 

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait 

dengan kemampuan pemerolehan morfologis dan sintaksis pada anak, agar 

kedepannya dapat ditemukan metode-metode pembelajaran yang tepat agar anak-

anak dapat menggunakan kalimat dan berbahasa dengan baik . Sebagai masukan 

bagi orang tua agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak terutama dalam 

proses pemerolehan bahasa anak. 

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian serupa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh pihak 

lain berkaitan dengan judul yang diajukan penulis antara lain: 

Pertama penelitian Dardjowidjojo (2000) dalam Echa: Kisah Pemerolehan 

Bahasa Anak Indonesia. Penelitian yang dilakukannya menggunakan pendekatan 

longitudinal dengan objek satu anak yang merupakan cucunya sendiri yang 

bernama Echa. Penelitian ini di dalamnya memaparkan perkembangan kebahasaan 

Echa mulai dari fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dari usia satu tahun 

sampai usia lima tahun. 

Pemerolehan sintaksis yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah 

pembagian tahapan perkembangan sintaksis. Dalam penelitiannya Dardjowidjojo 

membagi perkembangan sintaksis anak menjadi empat yaitu:

1. Pemerolehan sintaksis umur dua tahun
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2. Pemerolehan sintaksis umur tiga tahun

3. Pemerolehan Sintaksis umur empat tahun

4. Pemerolehan sintaksis umur lima tahun.

Dari tahapan-tahapan tersebut penulis hanya mengambil dua tahapan 

pemerolehan sintaksis yaitu tahap umur tiga tahun dan tahap umur empat tahun. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Dardjowidjojo 

terhadap cucunya Echa tentang pemerolehan sintaksis adalah ditemukannya 

beberapa bentuk kalimat sebagai berikut:

- Kalimat interogatif 

Dengan contoh kalimat sebagai berikut:

[aku mau plosota di situ // boleh]?

[kan ada papa kamu // kan]?

[om lana mau // gak // ma]?

- Kalimat Imperatif

Dengan contoh kalimat sebagai berikut: 

[yo // main kaltu // yo]

[masuk kamal // yo]

- Kalimat eksklamatif bentuk negatif

Dengan contoh kalimat sebagai berikut:

MM : (ayo, dong, Cha, pakai celana).

EC : [ndak usah // mah // ndak usah]
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- Kalimat kompleks

Dengan contoh kalimat sebagai berikut:

[etsa mau (liat) tselita laien king tapi (videona) lusak]

Selain itu dalam penelitiannya Dardjowidjojo juga menemukan adanya 

penanda definit, deiksis, pronomina, kata-kata fungsi yang lain, dan kata-kata 

“penyedap” seperti dong, lho dsb.

Kedua, penelitian milik Wardana (2006), Mahasiswa Program Studi Sastra 

Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, dalam skripsinya yang 

berjudul “Fonologi Bahasa Indonesia pada Anak Usia Prasekolah di Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo”, mendeskripsikan tentang tahap-tahap penguasaan 

bunyi-bunyi vokal dan konsonan pada anak usia prasekolah dan menjelaskan 

tentang kemampuan anak usia prasekolah dalam pengucapan bunyi kluster dan 

diftong dalam berbagai macam struktur kata dalam bahasa Indonesia. Simpulan 

yang didapat dari skripsi tersebut adalah penguasaan bunyi pertama kali yang 

dikuasai oleh anak-anak usia prasekolah adalah bunyi vokal [a] yang didapat pada 

usia 3 bulan, vokal [�] didapat pada usia 4 bulan, dan vokal [i] didapat pada usia 

5 bulan. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2009) Mahasiswa Program 

Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga melakukan 

penelitian berjudul “Pemerolehan Kalimat Anak Usia 3-4 Tahun di PAUD Anak 

Ceria Universitas Airlangga: Kajian Perkembangan Bahasa”. Penelitian ini 

mengakaji tentang perkembangan bahasa anak yang bertujuan mengetahui 

bagaimana perkembangan dan pemerolehan kalimat anak usia 3-4 tahun di PAUD 
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Anak Ceria Universitas Airlangga. Metode yang digunakan dalam penelitiannya 

adalah cross-sectional yang merupakan desain metode yang menggunakan satu 

titik waktu tertentu dengan lebih dari satu objek penelitian. Beberapa teori yang 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian adalah teori nativis, 

behavioris, hinga teori kognitif Piaget. Sehubungan dengan kajian yang digunakan 

berhubungan dengan kalimat, maka teori-teori sintaksis juga digunakan dalam 

penelitian ini disamping teori pemerolehan dan perkembangan bahasa. Penelitian 

ini dilakukan kurang lebih selama dua minggu dengan menggunakan metode 

simak dan cakap dengan teknik simak libat cakap. Data yang diperoleh 

merupakan hasil dari catatan dan rekaman dengan menggunakan kamera audio-

visual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya berbagai 

macam jenis kalimat yang telah mampu dikuasai anak dan adapula yang masih 

dalam tataran dipahami yang maksudnya masih belum digunakan. Secara 

universal penguasaan kalimat yang dikuasai anak usia 3-4 tahun adalah kalimat 

deklaratif, interogatif, imperatif, dan eksklamatif. Kemudian muncul juga kalimat 

tunggal dan kalimat majemuk, mekipun untuk kalimat majemuk masih jarang 

diucapkan oleh anak usia tiga tahun, yang sebenarnya pada usia tiga tahun sudah 

mampu menguasai kalimat majemuk. Kesimpulan lainnya seorang anak 

memperoleh kalimat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sangat berperan 

besar bagi tumbuh kembangnya, sehingga anak mampu memperoleh kalimat 

walaupun belum bisa menyususnnya dengan sempurna. 

Keempat diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Tulung (2010), 

mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
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Airlangga yang melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Pemerolehan 

Kosakata Anak Pada Usia 3 Tahun Oleh Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja di 

Perumahan Rungkut Jaya, Surabaya”. Penelitian ini mengkaji tentang 

pemerolehan kosakata anak pada usia tiga tahun oleh ibu bekerja dan ibu tidak 

bekerja. Metode yang digunakan berupa bahasa (Bunyi Tutur), Psikolinguistik, 

dan Observasi. Data-data penelitian diperoleh dengan rekaman audio-visual dan 

pencatatan kegiatan, serta data yang diperoleh berupa data dalam situassi natural 

atau alamiah. Mengambi usia kronologis dari tanggal pengambilan data dikurangi 

tanggal lahir. Anak yang diasuh oleh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja, serta tidak 

mengalami gangguan bicara dan gangguan pengajaran (dalam keterangan 

pengasuh). Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, 

bahwa pemerolehan kosakata anak pada usia tiga tahun oleh ibu bekerja 

kosakatanya cukup banyak. Selisih kosakata yang dimiliki oleh masing-masing 

anak tidak terlalu jauh. Kosakata dalam bahasa Indonesia yang paling banyak 

dikuasai yaitu kata benda, kosakata bahasa Jawa yang paling banyak yaitu kata 

kerja, dan kosakata dalam bahasa Inggris yakni kata bilangan. Sedangkan 

kosakata pada anak usia tiga tahun dengan ibu tidak bekerja jumlah kosakatanya 

cukup banyak. Selisih penguasaan kosakata dari masing-masing anak juga terpaut 

cukup banyak. Kosakata bahasa Indonesia yang paling banyak dikuasai adalah 

kata benda, kosakata bahasa Jawa yang paling banyak dikuasai adalah kata kerja, 

dan kosakata bahasa Inggris yang paling banyak dikuasai yaitu kata benda. 

Jumlah rata-rata kosakata anak oleh ibu bekerja lebih tinggi dibanding jumlah 

rata-rata kosakata anak oleh ibu tidak bekerja. Hal tersebut terjadi karena berbagai 
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faktor, antara lain gizi, pola pengasuh anak, hingga lingkungan sosial di sekitar 

anak. Anak-anak usia tiga tahun dapat menciptakan kata-kata sendiri yang sering 

kali tidak dapat dimengerti orang lain. Hal ini yag menyebabkan masing-masing 

anak memiliki keunikan sendiri. 

Selanjutnya penelitian oleh Fathia (2012) yang berjudul “Pemerolehan 

Kosakata Anak Usia 3-5 Tahun Di PAUD Kelompok Bermain Inklusif Anak 

Ceria Universitas Airlangga Surabaya”. Penelitian ini mengkaji tentang 

perkembangan dan pemerolehan kosakata yang diujarkan anak usia 3-5 tahun di 

PAUD kelompok bermain inklusif anak ceria Universitas Airlangga Surabaya. 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, teori psikolinguistik, 

teori pemerolehan bahasa, dan teori perkembangan bahasa yang meliputi 

Nativisme, Behaviorisme, dan Kognitivisme. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian linguistik sinkronis, yaitu penelilitian bahasa yang 

dilakukan dengan mengamati fenomena suatu bahasa pada satu kurun waktu 

tertentu. Data penelitian diperoleh dengan hasil rekaman audio-visual dan catatan 

dengan metode simak libat cakap. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

bersifat natural atau sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing anak. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa kosakata anak usia 3 tahun 

berjumlah 445 kata dan lebih sedikit dibandingkan dengan anak usia 4 tahun dan 

5 tahun, sedangkan anak usia 4 tahun jumlah kosakatanya lebih banyak 

dibandingkan anak usia 5 tahun. Perbandingannya adalah kosakata yang dikuasai 

anak usia 4 tahun berjumlah 1128 kosakata, sedangkan anak usia 5 tahun 

berjumlah 1091 kosakata, dengan perbandingan jumlah kosakata yang tidak 
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terlampau jauh. Adanya selisih yang terjadi pada anak usia 5 tahun yang memiliki 

kosakata lebih sedikit dibandingkan anak usia 4 tahun kemungkinan dikarenakan 

anak usia 5 tahun telah mengalami titik kejenuhan dalam belajar di kelompok 

bermain dan ingin memasuki suasana belajar yang baru  di bangku taman kanak-

kanak. Hal tersebut juga bisa saja terjadi karena karakteristik, keunikan dan 

kepribadian dari masing-masing anak yang berpengaruh pada jumlah kosakata 

yang diperoleh anak.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan tentang pemerolehan bahasa anak 

bidang morfologi dan sintaksis. Penelitian yang akan dilakukan diberi judul 

“Pemerolehan Bahasa Bidang Morfologi dan Sintaksis Pada Anak-Anak di 

Kelompok Bermain Al-Hikmah Kebraon Surabaya”. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena bidang kajian yang 

dipilih adalah kajian pemerolehan bahasa bidang morfologi yang berkaitan

dengan pembentukan kata khususnya penggunaan imbuhan-imbuhan pada kata 

dasar dan bidang sintaksis yang berkaitan dengan kalimat. Penggunaan imbuhan 

juga sangat penting dalam berbahasa karena dengan ketepatan penggunaan 

imbuhan maka akan mempengaruhi kalimat yang dihasilkan sehingga 

memunculkan kalimat yang benar. Sedangkan kalimat merupakan bentuk proses 

berbahasa anak untuk mengungkapan perasaan dan pikiran kepada orang 

disekitarnya, apabila anak mampu menguasai kalimat dengan benar maka proses 

komunikasi anak juga dapat berjalan dengan baik. 
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1.7 Landasan Teori

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang nantinya akan digunakan 

sebagai pedoman dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Teori-teori yang digunakan oleh antara lain:

1.7.1 Pemerolehan Bahasa

Pemerolehan bahasa merupakan proses penguasaan bahasa yang dilakukan 

oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya (native language) 

(Dardjowidjojo, 2012: 225). Dardjowidjojo menyatakan jika pemerolehan bahasa 

seoarang anak berkaitan erat dengan konsep universal. Komponen fonologi 

tampaknya yang paling universal. Sementara komponen sintaksis dan semantik

memiliki kadar universal yang lebih rendah (Dardjowidjojo, 2012: 237-238).

Universal bahasa pada komponen sintaktik, ada pola-pola kalimat yang 

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

ujaran satu kata, kemudian berkembang menjadi dua kata, setelah itu tiga kata 

atau lebih (Dardjowidjojo, 2012: 238). Dalam sub-komponen morfologi, afiks 

infleksional cenderung dikuasai lebih dahulu daripada afiks derivasional (Peters, 

1995 dalam Dardjowidjojo, 2012: 238). 

Dalam bidang sintaksis, anak memulai berbahasa dengan mengucapkan satu 

kata (atau bagian kata). Kata ini bagi anak sebenarnya adalah kalimat penuh, 

tetapi karena dia dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu 

kata dari seluruh kalimat itu (Dardjowidjojo, 2012: 246). 

Sekitar umur 2;0 anak mulai mengeluarkan ujaran dua kata, UDK (Two 

Word Utterance). Anak memulai dengan dua kata yang diselingi jeda sehingga 
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seolah-olah dua kata itu terpisah. Jeda ini makin lama makin pendek sehingga 

menjadi ujaran yang normal (Dardjowidjojo: 2012: 248). Dardjowidjojo juga 

menyatakan jika pada UDK belum ditemukan afiks macam apa pun. Untuk bahasa 

Indonesia anak belum memakai prefiks meN- atau sufiks –kan, -i, atau –an

(Dardjowidjojo, 2012: 248-249). 

Tahap selanjutnya setelah UDK tidak ada ujaran tiga kata yang merupakan 

tahap khusus. Pada umumnya, saat anak mulai memakai UDK, dia juga masih 

menggunakan USK. Setelah beberapa lama memakai UDK anakjuga mulai 

mengeluarkan ujaran tiga kata atau bahkan lebih. Jadi, antara satu jumlah kata 

dengan jumlah kata yang lain bukan merupakan tahap yang terputus 

(Dardjowidjojo, 2012: 250). 

1.7.2 Teori Behaviorisme

Teori behavioris merupakan teori yang dikenalkan pertama kali oleh B.F. 

Skinner, pelopor kaum behavioris. Teori ini menekankan bahwa pemerolehan 

bahasa pertama kali dikendalikan dari luar sisi si anak, yaitu oleh rangsangan 

yang diberikan melalui lingkungan (Chaer, 2009:222).

Menurut kaum behavioris kemampuan berbicara dan memahami bahasa 

oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Anak dianggap 

sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungannya, tidak memiliki peranan yang 

aktif di dalam proses perkembangan perilaku verbalnya. Kaum behavioris hanya 

tidak mengakui peranan aktif si anak dalam proses pemerolehan bahasa, malah 

juga tidak mengakui kematangan si anak itu. Proses perkembangan bahasa 

terutama ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungannya.
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Kaum behavioris tidak mengakui pandangan bahwa anak menguasai kaidah 

bahasa dan memiliki kemampuan untuk mengabstrakkan ciri-ciri penting dari 

bahasa di lingkungannya. Mereka berpendapat rangsangan (stimulus) dari 

lingkungan tertentu memperkuat kemampuan berbahasa anak. Perkembangan 

bahasa mereka pandang sebagai suatu kemajuan dari pengungkapan verbal yang 

berlaku secara acak sampai ke kemampuan yang sebenarnya untuk berkomunikasi 

melalui prinsip pertalian S – R (stimulus-respon) dan proses peniruan-peniruan 

(Chaer, 2009:223). 

1.7.3 Morfologi

Menurut Crystal dalam Ba’dulu (2005: 1) morfologi adalah cabang tata 

bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan 

morfem. Berbicara mengenai morfologi, maka morfologi dapat dibagi ke dalam 

dua bidang yakni: telaah infleksi (inflectional morphology), dan telaah 

pembentukan kata (lexical or derivational morphology) (Ba’dulu, 2005:1). 

Apabila berbicara mengenai morfologi maka pokok permasalahan akan tertuju 

pada morfem-morfem, morfem merupakan satuan bentuk bahasa terkecil yang 

mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian 

bermakna yang lebih kecil (KBBI, 2008). Disamping berbicara mengenai morfem, 

juga ada lagi yang dinamakan morf, dan alomorf. Penjelasan mengenai morf dan 

alomorf sebagai berikut: morfem meN- mempunyai struktur fonologik mem-, 

men-, meny-, meng-, menge-, dan me-, masing-masing disebut sebagai morf dan 

semuanya merupakan alomorf dari morfem meN-. Contoh : morf meng- pada kata 

mengangkat, morf meny- pada kata menyapu. 
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Lebih lanjut mengenai morfologi, maka hal dibicarakan adalah tentang 

bagaimana proses pembentukan kata. Guna mengetahui bagaimana kata itu 

dibentuk, maka ada beberapa proses-proses dalam morfologi yang harus 

dipahami. Secara garis besar ada dua proses pembentukan kata yaitu: 

1. Proses morfologik

Proses morfologik ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain 

yang merupakan bentuk dasarnya (Ramlan, 1983: 44). 

Contoh: Pada kata berpura-pura, kata berpura merupakan bentuk 

dasarnya dan mengalami proses pengulangan.

2. Proses Morfofonemik

Proses morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang 

timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain (Ramlan, 

1983: 73). 

Contoh: Kata menyapu terdiri dari dua morfem meN- dan sapu. Akibat 

pertemuan dua morfem itu maka fonem /N/ pada morfem meN- hilang 

dan menjadi meny-, disamping itu juga terjadi pelesapan fonem /s/ pada 

morfem sapu.

Dalam proses morfologik ada beberapa proses pembentukan kata, proses-

proses itu yakni :

1. Proses pembubuhan afiks

Proses ini adalah pembubuhan afiks pada sesuatu satuan, baik satuan itu 

berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk 

kata (Ramlan, 1983:47).
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Contoh: pembubuhan afiks per- pada besar menjadi perbesar, 

pembubuhan afiks ber- pada main menjadi bermain.

2. Proses pengulangan (reduplikasi)

Proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan 

gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi 

fonem atau tidak (Ramlan, 1983: 55). 

Contoh: kata ulang lari-lari dibentuk dari kata dasar lari, kata ulang 

perumahan-perumahan dibentuk dari kata dasar perumahan, kata ulang 

kereta-kereta api dibentuk dari kata dasar kereta api, kata ulang 

berlari-larian dibentuk dari kata dasar ber-an + lari (kata kerja). 

3. Proses pemajemukan

Proses pemajemukan adalah proses munculnya kata baru yang terjadi 

dari gabungan dua kata disebut kata majemuk.

Contoh: dalam bahasa Indonesia sering dijumpai kata rumah sakit, meja 

makan, mata pelajaran, rendah hati, tangan panjang, ruang baca, meja 

kerja, ruang kerja, kamar tidur, dan lain-lain. 

Seperti halnya pada proses morfologik, dalam proses morfofonemik juga 

terdapat beberapa proses pembentukan kata, yaitu:

1. Proses perubahan fonem

Sebagai akibat pertemuan morfem meN- dan peN- dengan bentuk 

dasarnya fonem /N/ pada kedua morfem itu berubah menjadi /m, n, ň, 

ŋ/, hingga morfem meN- berubah menjadi mem-, men-, meny-, dan 

meng-, dan morfem peN- berubah menjadi pem-, pen-, peny-, dan  
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peng-, perubahan-perubahan itu tergantung pada bentuk dasar yang 

mengikutinya. 

Contoh: pada kata membatu dan pemukul, fonem /N/ pada morfem 

meN-, dan penN- berubah menjadi fonem /m/.

2. Proses penambahan fonem

Pada kata mengebom dan pengebom, morfem peN-, dan meN-, 

mendapatkan tambahan fonem /ə/, sehingga meN- menjadi menge- dan 

peN- menjadi penge-. 

3. Proses hilangnya fonem

Proses hilangnya fonem /N/ pada meN- dan penN- terjadi sebagai akibat 

pertemuan morfem meN- dan peN- dengan bentuk dasar yang berawal 

dengan fonem /l, r, y, w, dan nasal/. Sebagai contoh pada kata 

meramalkan fonem /N/   pada morfem meN- hilang ketika bertemu 

dengan kata dasar yang berawal dengan fonem /r/. Contoh lain pada 

kata memaksa, penulis, menyapu, pengarang, fonem /p, t, s, k/ pada 

awal morfem dasar menghilang ketika bertemu dengan morfem meN-

dan peN-.

1.7.4 Sintaksis 

Menurut Bloomfield dalam Ba’dulu (2005: 48) kalimat adalah suatu bentuk 

linguistis, yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena 

merupakan suatu konstruksi gramatikal. Kridalaksana dkk dalam Ba’dulu (2005: 

49) kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai 

pola intonasi final, dan baik secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. 
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Alwi dkk (2003: 39) menyatakan bahwa kalimat mengadung unsur paling tidak 

subjek dan predikat, tetapi telah dibubuhi intonasi atau tanda baca. 

Jika ditinjau dari jumlah klausanya, kalimat dapat berupa kalimat tunggal 

dan kalimat majemuk, berikut adalah penjelasan antara kalimat tunggal dan 

kalimat majemuk.

1. Kalimat Tunggal 

Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Hal itu berarti 

bahwa konstituen untuk tiap unsur kalimat seperti subjek dan predikat, hanyalah 

satu atau merupakan satu kesatuan (Alwi dkk, 2003: 338), contoh: 

- Ibu pergi

- Saya mahasiswa Universitas Airlangga

- Guru matematika kami akan dikirim ke luar negeri

2. Kalimat Majemuk

Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu proposisi 

sehingga mempunyai paling tidak dua predikat yang tidak dapat dijadikan suatu 

kesatuan. Karena sifat itu, maka kalimat majemuk selalu berwujud dua klausa 

atau lebih. Jika hubungan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain dalam 

satu kalimat itu menyatakan hubungan koordinatif maka kalimat macam itu 

dinamakan kalimat majemuk setara. Jika hubungannya subordinatif, yakni yang 

satu merupakan induk, sedangkan yang lain merupakan keterangan tambahan, 

maka kalimat macam itu dinamakan kalimat majemuk bertingkat Alwi dkk (2003: 

39-40). 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMEROLEHAN BAHASA BIDANG MORFOLOGI DAN 
SINTAKSIS PADA ANAK-ANAK DI KELOMPOK BERMAIN 
AL-HIKMAH KEBRAON SURABAYA

ANANG FITRANTO



21

Contoh kalimat majemuk setara:

- Kita pergi sekarang atau kita akan kehabisan tiket.

- Saya bersedia tetapi dia menolak membicarakannya.

Contoh kalimat majemuk bertingkat:

- Saya bersedia walaupun dia menolak membicarakannya.

- Dia pergi sebelum istrinya menangis.

Alwi dkk (2003: 40) menyatakan bahwa kalimat juga dapat dilihat dari segi 

bentuknya, dari segi itu ada kalimat deklaratif atau kalimat berita, kalimat 

interogatif atau kalimat tanya, kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan kalimat 

eksklamatif atau kalimat seru. 

1. Kalimat Deklaratif

Kalimat deklaratif yang juga dikenal dengan nama kalimat berita dalam 

buku-buku tata bahasa Indonesia, secara formal jika dibandingkan ketiga jenis 

kalimat yang lainnya, tidak bermarkah khusus (Alwi dkk, 2003: 352). Secara 

umum kalimat deklaratif digunakan untuk membuat pernyataan yang isinya 

merupakan berita atau informasi bagi oranglain baik pendengar maupun pembaca. 

Berikut adalah contoh kalimat deklaratif.

- Tadi pagi ada tabrakan mobil di dekat Monas.

- Saat berangkat kuliah, saya melihat ada mobil tertabrak kereta api.

2. Kalimat Interogatif

Kalimat interogatif dikenal dengan nama kalimat tanya, secara formal 

ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan 

bagaimana dengan atau tanpa partikel –kah sebagai penegas (Alwi dkk, 2003: 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMEROLEHAN BAHASA BIDANG MORFOLOGI DAN 
SINTAKSIS PADA ANAK-ANAK DI KELOMPOK BERMAIN 
AL-HIKMAH KEBRAON SURABAYA

ANANG FITRANTO



22

357). Menurut Alwi kalimat interogatif diakhiri dengan tanda tanya (?) pada 

bahasa tulis dan pada bahasa lisan dengan suara naik, terutama jika tidak ada kata 

tanya atau suara menurun. Masih menurut Alwi kalimat interogatif biasanya 

digunakan untuk meminta (1) jawaban “ya” atau “tidak”, atau (2) informasi 

mengenai sesuatu atau seseorang dari lawan bicara atau pembaca (Alwi dkk, 

2003: 357-358). Berdasarkan tata bahasa baku bahasa Indonesia ada empat cara 

untuk membentuk kalimat interogatif dari kalimat deklaratif: (1) dengan 

menambahkan partikel penanya apa, yang harus dibedakan dari kata tanya apa, 

(2) dengan membalikkan susunan kata, (3) dengan menggunakan kata bukan(kah)

atau tidak(kah), dan (4) dengan mengubah intonasi menjadi naik (Alwi dkk, 2003: 

358). Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat interogatif.

- Siapakah yang memberimu uang?

- Dapatkah kamu pergi sekarang?

- Apakah kamu mahasiswa Universitas Airlangga?

3. Kalimat Imperatif

Kalimat imperatif dikenal dengan kalimat perintah, kalimat suruhan, atau 

kalimat permintaan. Menurut Alwi dkk (2003: 353) kalimat imperatif memiliki 

ciri formal (1) intonasi yang ditandai nada rendah di akhir tuturan, (2) pemakaian 

partikel penegas, penghalus, dan kata tugas ajakan, harapan, permohonan, dan 

larangan, (3) susunan inversi sehingga urutannya menjadi tidak selalu terungkap 

predikat-subjek jika diperlukan, dan (4) pelaku tindakan tidak selalu terungkap. 

Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat imperatif.

- Berangkatlah ke Jakarta!
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- Tunggu sebentar!

- Pergi kau dari sini!

4. Kalimat Eksklamatif

Kalimat eksklamatif , yang juga dikenal dengan nama kalimat seru, secara 

formal ditandai oleh kata alangkah, betapa, atau bukan main pada kalimat 

berpredikat adjektival (Alwi dkk, 2003: 362). Jenis kalimat ini umumnya 

digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau perasaan heran. Berdasarkan 

tata bahasa baku bahasa Indonesia ada beberapa cara pembentukan kalimat 

eksklamatif dari kalimat deklaratif, (1) balikkan urutan unsur kalimat dari S-P 

menjadi P-S, (2) tambahkan partikel –nya pada (adjektiva) P, dan (3) tambahkan 

kata (seru) alangkah, bukan main, atau betapa di muka P jika dianggap perlu. 

Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat eksklamatif.

- Alangkah bebasnya pergaulan mereka!

- Betapa bodohnya anak itu!

Dilihat dari segi kelengkapan unsurnya, kalimat dapat berupa kalimat 

lengkap dan kalimat tak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang unsur-

unsurnya minimal seperti subjek dan predikat semuanya ada. Kalimat tak lengkap 

adalah kalimat yang beberapa unsur intinya tidak dinyatakan (Alwi dkk 2003: 40).

Contoh kalimat lengkap:

- Saya tinggal di Kampung Melayu.

- Saya kuliah di Universitas Airlangga.

Contoh kalimat tak lengkap:

- Anang : Kamu tinggal dimana, ded?
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  Dedy : Di Kampung Melayu

Bentuk di Kampung Melayu merupakan bentuk dari kalimat lengkap Saya 

tinggal di Kampung Melayu.

- Selamat malam.

- Merdeka!

- Selamat Jalan.

Dari segi urutan subjek predikatnya, kalimat dapat berupa kalimat biasa 

dan kalimat inversi. Macam kalimat yang terakhir ini adalah kalimat yang 

predikatnya mendahului subjek (Alwi dkk, 2003: 40). 

1. Kalimat Biasa

Kalimat biasa adalah kalimat yang susunan strukturnya berupa S-P. Dalam 

struktur kalimat biasa fungsi predikat terletak dibelakang fungsi subjek. Berikut 

adalah contoh-contoh kalimat biasa.  

- Ibu pergi ke pasar.

- Adik bermain bola.

2. Kalimat Inversi

Kalimat inversi adalah kalimat yang susunan S-P terbalik. Dalam kalimat 

kalimat inversi susunan struktur kalimatnya adalah predikat (P) mendahului 

subjek (S). Berikut adalah beberapa contoh kalimat inversi.

- Ada tamu, pak.

- Ada kabar dia telah meninggal.

- Ada seseorang yang mencari anda.

- Ada buku di meja.
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- Ada pencuri di halaman.

Dalam bidang 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 (Dardjowidjojo, 2012: 246). Contoh, 

untuk menyatakan Dodi mau bubuk maka anak akan memilih di (untuk Dodi), 

mau (untuk mau), dan buk (untuk bubuk).

1.7.5 Teori Hubungan Tata Bahasa dan Informasi Situasi

Teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi dikemukakan oleh Bloom 

(1970).  Bloom (1970) dalam Chaer (2009:188) mengatakan bahwa hubungan-

hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada informasi situasi (konteks) belumlah 

mencukupi untuk menganalisis ucapan atau bahasa anak-anak. Maka untuk dapat 

menganalisis ucapan kanak-kanak itu informasi situasi ini perlu diperhatikan. 

Selanjutnya Bloom juga menyatakan bahwa suatu gabungan kata telah 

digunakan oleh kanak-kanak dalam situasi yang berlainan. Juga dengan hubungan 

yang berlainan di antara kata-kata dalam gabungan itu (Chaer, 2009:188). 

Digunakannya sebuah gabungan kata untuk mewakili beberapa situasi akan 

menyebabkan gabungan kata itu menjadi taksa (ambigu) dan meragukan. Lalu, 

satu-satunya cara untuk menganalisis gabungan yang meragukan itu adalah 

dengan cara memberikan representasi yang berlainan kepada gabungan kata itu 

menurut situasi-situasi di mana gabungan kata itu digunakan. Oleh karena 

informasi situasi dapat memberikan pertolongan dalam menentukan hubungan-

hubungan ini, maka informasi situasi inilah yang harus digunakan untuk 
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menentukan hubungan tata bahasa ucapan-ucapan dua kata dari kanak-kanak itu 

(Chaer, 2009:189).

1.8 Metode Penelitian

Sebuah penelitian pasti harus ditentukan dengan jelas pendekatan atau 

metode penelitian apa yang akan diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian 

tersebut benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi 

penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian  yang akan lebih  proporsional 

apabila pembaca mengetahui pendekatan yang diterapkan. Objek penelitian dan 

masalah penelitian akan menentukan dalam pemilihan mengenai pendekatan 

ataupun metode penelitian yang akan diterapkan.

Metode adalah cara teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai nasehat 

dalam ilmu pengetahuan atau cara kerja bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan mencapai tujuan yang ditentukan (Djajasudarma, 

2006:1; Kesuma 2007:1). Maksud metode adalah agar kegiatan praktis 

terlaksanakan secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil optimal (Bakker, 

1986:10 dalam Kesuma, 2007:1).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif untuk menggambarkan apa adanya hasil-hasil dari analisis 

data yang telah dilakukan. Metode ini dipilih untuk dapat memberikan gambaran 

secermat mungkin mengenai individu, keadaan bahasa, dan bagaimana 

pemerolehan morfologi dan sintaksis pada anak. Istilah deskriptif menyarankan 

penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada 
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atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, 

sehingga hasil yang didapat bersifat apa adanya.

Tempat penelitian ini berlokasi di KB Al-Hikmah Kebraon Surabaya. KB

Al-Hikmah Kebraon merupakan salah satu KB favorit dan terbaik di Surabaya

yang terletak di perumahan Kebraon Surabaya. Rata-rata anak-anak yang 

bersekolah di KB Al-Hikmah berasal dari kalangan orang yang dapat 

dikategorikan menengah atas seperti dosen, dokter, guru, PNS, hakim, pengacara, 

pengusaha dan lain-lain. Pemilihan lokasi penelitian di KB Al-Hikmah Kebraon 

dikarenakan atas berbagai pertimbangan seperti peranan orang tua yang tergolong 

menengah atas dan tingkat pendidikan tinggi dapat mempengaruhi pemerolehan 

bahasa anak-anaknya, serta tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas.

Penelitian ini mengambil objek sebanyak 13 anak. Pemilihan 13 anak 

sebagai objek penelitian tersebut berdasarkan pada usia kronologis anak sesuai 

dengan usia yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu usia 3-4 tahun. Dari 15 

anak, penulis mengambil 13 anak yang dianggap memenuhi syarat usia 

kronologis. 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan lansung 

dengan teknik simak libat cakap. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan 

pengamatan dan penyimakan terhadap data bahasa yang muncul dari peristiwa 

kebahasaan, sehingga peneliti tidak terlibat langsung dalam pembentukan dan 

pemunculan calon data. Simak yaitu peneliti menyimak setiap kata-kata dan 

kalimat yang diujarkan oleh anak usia 3-4 tahun, libat berarti peneliti terlibat 
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dalam suatu penelitian, bebas berarti data yang diperoleh dari objek bersifat bebas, 

cakap berarti respon objek dalam berbicara atau mengucapkan suatu kata. Teknik 

ini digunakan atas asumsi bahwa perilaku berbahasa hanya dipakai jika peristiwa 

bahasa itu berlangsung dalam situasi yang sebenarnya yang berada dalam konteks 

yang lengkap, sehingga data yang didapatkan oleh penulis merupakan data yang 

bersifat alamiah.

Selanjutnya teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik 

rekam melalui handycam dan tape reocorder. Cara kerja teknik ini adalah dengan

melakukan proses perekaman data kebahasaan menggunakan handycam dan tape 

recorder. Setiap data kebahasaan yang muncul akan terekam oleh handycam dan 

apabila terdapat data kebahasaan yang luput dari perekaman handycam maka 

masih terdapat data kebahasaan yang berada di tape recorder. Data kebahasaan 

yang direkam berupa data pembicaraan yang terjadi antara anak dengan teman, 

guru, serta orang-orang yang ada disekitarnya. Teknik catat juga digunakan dalam 

proses pengamatan dengan tujuan untuk mencocokkan data bahasa dengan hasil 

rekaman apabila terdapat data yang tidak jelas. 

Teknik pancing atau pemberian rangsang juga digunakan dalam penelitian 

ini.  Metode cakap diterapkan dengan pemancingan, teknik ini digunakan untuk 

menjaring data pada pemerolehan morfologi anak-anak usia 3-4 tahun. Cara kerja 

teknik ini yaitu dengan memberikan rangsangan berupa pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut diberikan kepada semua objek penelitian, hal ini dilakukan 

untuk mengukur dan mengetahui pemerolehan morofologi pada anak-anakm usia 

3-4 tahun. 
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1.8.2 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyajikan suatu 

gambaran keadaan dalam pemerolehan bahasa pada anak usia 3-4 tahun yang 

tinggal dalam lingkungan keluarga bersama orangtuanya atau dengan 

pengasuhnya. Hal yang dilakukan pertama kali adalah mentranskripsikan hasil 

rekaman kemudian mencocokkan dengan hasil catatan penulis. Hal tersebut 

dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data bahasa yang benar-benar akurat 

dengan sedikit kesalahan.

Langkah selanjutnya adalah membagi-bagi data yang sudah ditranskripsikan 

berdasarkan proses-proses morfologi yang dikuasai dan kalimat-kalimat yang 

mampu diujarkan. Data yang diperoleh peneliti juga ditunjang dengan hasil 

wawancara dengan keluarga atau orang-orang yang berada di sekitar subjek

penelitian untuk mengetahui lebih jelas latar belakangnya dan situasi 

kebahasaannya. Setelah itu dapat diketahui bagaimana pemerolehan bahasa anak 

yang merujuk pada pemerolehan morfologi dan pemerolehan sintaksis  pada anak 

usia 3-4 tahun.

1.8.3 Metode Pemaparan Hasil Data

Tahap ini merupakan tahap pemaparan kaidah-kaidah yang telah ditemukan 

pada tahap sebelumnya. Dengan kata lain, pada tahap ini penulis memaparkan 

hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menganalisis data yang terdapat 

pada tahap analisis data.

Metode penyajian dalam penelitian ini melalui dua cara. Pertama, adalah 

metode penyajian secara informal yakni hasil analisis data dipaparkan untuk 
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menjabarkan hasil penelitian yang menggunakan kata-kata biasa dengan 

terminologi bersifat teknis. Kedua, adalah penyajian data secara formal yaitu 

memaparkan hasil analisis data dengan menggunakan tanda dan lambang untuk 

lebih memperjelas deskripsi dalam penelitian. 

1.8.4 Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian disusun dalam empat bab yaitu: Bab I 

(pendahuluan) Menyajikan informasi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, serta metode dan teknik penelitian. Bab II (Gambaran 

umum objek penelitian) Yaitu berisikan sekilas informasi tentang gambaran objek 

penelitian. Bab III (temuan dan hasil analisis data) menyajikan tentang hasil 

temuan dan hasil analisis dari data-data yang ditemukan guna memperoleh 

kesimpulan tentang penggunaan bahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 

Bab IV (kesimpulan) menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah 

dilakukan.
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