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BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dipaparkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan. Penelitian ini mengambil objek penelitian sebanyak 13 anak.

Pemilihan objek penelitian berdasarkan pada usia kronologis sesuai dengan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3.1 Pemerolehan Morfologi Anak Usia 3-4 Tahun  

Berdasarkan data-data kebahasaaan yang diperoleh selama penelitian, 

tampak jika anak-anak usia tiga tahun telah mampu menggunakan berbagai 

macam proses-proses morfologi, seperti penggunaan kata depan, proses 

pembubuhan afiks, proses pengulangan, proses pemajemukan. Berikut ini adalah 

temuan dan analisis pemerolehan morfologi pada anak-anak usia 3-4 tahun. 

3.1.1 Penggunaan kata depan

Selama penelitian berlangsung, ditemukan jika anak-anak usia 3-4 tahun 

telah mampu menggunakan kata depan pada berbagai kata dalam ujaran-ujaran 

kalimatnya. 

3.1.1.1 Penggunaan Kata Depan di-

Berdasarkan data-data kebahasaan yang diperoleh dapat dianalisis jika anak-

anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan kata depan pada berbagai kata

dalam berbagai ujaran-ujarannya. Data-data kebahasaaan yang diperoleh 
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menunjukkan jika dari 13 anak seluruhnya telah mampu menggunakan kata depan 

di- yang digunakan sebagai penanda tempat. Dari data-data yang diperoleh selama 

penelitian, anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan kata depan di-

seperti: di rumah, di musholah, di masjid, di laptop, di kereta api, di sana, di bumi 

marinir, di kantor, di pemkot, di kebraon, di bumi marinir, di kodam, di Blitar, di 

atas, di desa.

Dari data tersebut, tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun tidak menemukan 

kesulitan dalam mengujarkan kata depan di- dalam ujaran-ujarannya. Penggunaan 

kata depan di- cenderung digunakan oleh anak-anak usia 3-4 tahun dalam bentuk 

ujaran tiga kata walaupun masih ditemukan adanya penggunaan kata depan di-

dalam bentuk UDK. Dari data-data yang diperoleh, terdapat 10 anak yang 

menggunakan kata depan di- dalam bentuk ujaran tiga kata, seperti contoh ujaran 

berikut ini. 

G     : “Anak-anak di rumah shalat?”
A1   : “Aku di rumah shalat sama Ayah sama Bunda.”
A12 : “Aku di rumah shalat, Bu.”
A6   : “Azam shalat di musholah sama Ayah sama Kakak.”
A8   : “Iya bu, aku shalat di masjid sama Ayah.”
A13 : “Aku di rumah shalat sama Ayah sama Bunda.”

G     : “Ayahmu kerjanya dimana?”
A3   : “Ayahku kerjanya di kereta api”.
A4   : “Ayah kerjanya jadi dokter di sana.”
A5   : “Ayahku kerjanya di kantor.”
A7   : “Ayah kerjanya di kantor.”
A10 : “Ayahku jualan di bumi marinir.”
A11 : “Ayah kerja di pemkot.”

Selain dengan menggunakan rangsangan berupa pertanyaan, beberapa anak-

anak usia 3-4 tahun juga mampu menggunakan kata depan di- dalam ujarannya
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dengan bentuk ujaran tiga kata ketika sedang bermain bersama temannya, seperti 

pada contoh ujaran berikut ini. 

A1   : “Aku pernah naik helikopter di kodam.”
A3   : “Desaku ada di Blitar.”
A5   : “Aku punya Kucing Anggora di rumah.”
A6   : “Aku pernah mainan kereta api di laptop.”
A8   : “Di desa ada sapinya, Bu.”
A13 : “Aku kemarin beli baju di TP.”

Sedangkan bentuk UDK yang di dalamnya terdapat penggunaan kata 

depan di- ditemukan pada ujaran 3 anak, seperti pada contoh ujaran berikut ini. 

G     : “Kamu shalat dimana?”
A2   : “Shalat di masjid.”
A9   : “Shalat di masjid.”
A11 : “Shalat di masjid.” 

G     : “Rumahmu dimana?”
A2   : “Rumahku di kebraon.”
A9   : “Rumahku di sana.”
A11 : “Rumahku di kebraon.”

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data-data yang 

diperoleh, diketahui jika penggunaan kata depan di- dalam bentuk ujaran tiga kata 

ditemukan pada ujaran-ujaran anak yang aktif ketika di kelas sedangkan 

penggunaan kata depan di- dalam UDK ditemukan pada ujaran-ujaran anak yang 

pasif ketika di kelas.

Secara singkat dapat dijelaskan jika tingkat keaktifan anak tidak 

mempengaruhi kemampuan anak dalam mengujarkan kata depan di-, sebab 

berdasarkan data yang diperoleh, seluruh anak telah mampu mengujarkan kata 

depan di pada beberapa kata sebagai penunjuk tempat. Tingkat keaktifan anak di 

sini hanya mempengaruhi bentuk ujaran-ujaran anak yang di dalamnya terdapat 
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penggunaan kata depan. Anak yang aktif cenderung akan menggunakan bentuk 

ujaran tiga kata, sedangkan anak yang pasif akan menggunakan UDK.  

3.1.1.2 Penggunaan Kata Depan ke-

Selain telah mampu menggunakan kata depan di-, anak-anak usia 3-4 tahun 

juga telah mampu menggunakan kata depan ke- pada berbagai kata dalam ujaran-

ujarannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan data-data yang diperoleh, 

dapat dianalisis jika dari 13 anak yang diteliti, seluruhnya telah mampu 

menggunakan kata depan ke- dalam ujaran-ujarannya. Penggunaan kata depan ke-

digunakan sebagai penanda arah atau tujuan. Dari data-data yang diperoleh selama 

penelitian, anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan kata depan ke-

seperti: ke royal, ke carrefour, ke kebun binatang, ke sini, ke sekolah Kakak, ke 

kodam, ke monkasel, ke atas.

Penggunaan kata depan ke- pada ujaran-ujaran anak-anak usia 3-4 

seluruhnya ditemukan dalam bentuk ujaran tiga kata, seperti pada data-data

berikut ini. 

G   : “Anak-anak liburan jalan-jalan kemana?”
A1 : “Aku kemarin jalan-jalan ke kebun binatang lihat Zebra sama Singa.”
A2 : “Aku jalan-jalan ke monkasel.”
A3 : “Aku jalan-jalan ke carrefour sama Ayah sama Kakak.”
A6 : “Aku jalan-jalan ke royal sama Ayah sama Ibu sama Kakak sama 
adik.”
A8 : “Aku ke kodam lihat helikopter.”
A9 : “Aku jalan-jalan ke royal.”

Selain menggunakan rangsangan berupa pertanyaan seperti pada data-data 

di atas, juga ditemukan jika beberapa anak-anak usia 3-4 tahun mampu 
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menggunakan kata depan ke- saat situasi bermain, seperti pada data-data berikut 

ini.

A1 : “Ayo ke atas mainan komputer!”
A3 : “Aku loh pernah ke sekolah kakak.”
A4 : “Azam ayo kesini mainan ayunan!”
A6 : “Aku pernah ke kebun binatang.”

Berdasarkan data-data yang di atas, dapat dilihat jika penggunaan kata 

depan ke- ditemukan dalam bentuk ujaran tiga kata. Selama penelitian tidak 

ditemukan adanya penggunaan kata depan ke- dalam bentuk UDK. Sehingga 

dapat dikatakan jika seluruh anak usia 3-4 tahun dalam penelitian ini telah mampu 

menggunakan kata depan ke- dalam bentuk ujaran tiga kata. 

Secara singkat dapat dijelaskan jika kata depan ke- telah mampu digunakan 

oleh anak-anak usia 3-4 tahun dalam ujaran-ujarannya sebab seluruh anak telah 

mampu menggunakan kata depan ke-. Tingkat keaktifan anak di sini tidak tampak 

mempengaruhi kemampuan anak dan bentuk-bentuk ujaran anak karena seluruh 

anak mampu menggunakan kata depan ke- dalam bentuk ujaran tiga kata.  

3.1.2 Proses Afiksasi

Anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan afiksasi pada kata-

kata dalam ujaran-ujaran kalimatnya. Selama penelitian, ditemukan jika anak-

anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan berbagai macam afiks, antara 

lain; prefiks, sufiks, dan konfiks.
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3.1.2.1 Penggunaan Prefiks di-

Tabel 1

No Prefiks di-
Mampu

(Jumlah Anak)
Belum mampu
(Jumlah Anak)

1. Diantar 11 anak 2 anak
2. Dijemput 11 anak 2 anak
3. Dipotong 10 anak 3 anak
4. Ditaruh 11 anak 2 anak

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan tabel di atas, dapat 

dianalisis bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu menggunakan prefiks di-. Dari 

13 yang diteliti, anak yang mampu menggunakan Prefiks di- pada kata  diantar

sebanyak 11 anak, sebanyak 2 anak belum mampu menggunakan kata prefiks di-

pada kata diantar.

Prefiks di- pada kata dijemput mampu digunakan oleh 11 anak, sebanyak 2 

anak belum mampu menggunakan prefiks di- pada kata dijemput. Prefiks di- pada 

kata dipotong mampu digunakan oleh 10 anak, sebanyak 3 anak belum mampu

menggunakan prefiks di- pada kata dipotong. Prefiks di- pada kata ditaruh mampu 

digunakan oleh 11 anak, sebanyak 2 anak belum mampu menggunakan prefiks di-

pada kata ditaruh. 

Selama penelitian, ditemukan jika prefiks di- lebih sering ditemukan dalam 

bentuk ujaran tiga kata, walaupun juga ditemukan penggunaan prefiks di- dalam

bentuk UDK. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diketahui jika tingkat 

keaktifan anak menggambarkan kemampuan anak dalam mengujarkan prefiks di-. 

Anak-anak yang aktif mampu menggunakan prefiks di- pada ujaran langsung dan 

dalam bentuk ujaran tiga kata, seperti data-data berikut ini.
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A1   : “Kukuku sudah dipotong semua, Bu.”
A3   : “Jangan dipegang, itu punya kak anang!”
A4   : “Bu guru, aku dipukul dia.”
A6   : “Jangan dipegang, itu mainanku!”
A8   : “Bu guru, ini ditaruh dimana?”
A12 : “Bu guru, ini dilipat gimana?”

Sedangkan anak-anak yang pasif mampu menggunakan prefiks di- tetapi harus 

didahului dengan adanya rangsangan yaitu berupa pertanyaan dan ujarannya 

merupakan bentuk UDK. Pada anak-anak yang pasif juga ditemukan bahwa 

beberapa dari mereka belum mampu menggunakan prefiks di-. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun telah 

mampu menggunakan prefiks di-. Tingkat keaktifan anak menggambarkan 

kemampuan penggunaan prefiks di- pada anak-anak usia 3-4 tahun. Pada anak 

yang aktif, prefiks di- cenderung ditemukan dalam bentuk ujaran tiga kata. Pada 

anak yang pasif, ada beberapa anak yang belum mampu menggunakan prefiks di-

dan adapula yang mampu menggunakan prefiks di- tetapi dalam bentuk UDK.

3.1.2.2 Penggunaan Prefiks ber-

Tabel 2

No Prefiks ber-
Mampu

(Jumlah Anak)
Belum mampu
(Jumlah Anak)

1. Belajar 13 anak -
2. Bersama - 13 anak
3. Berjalan-jalan - 13 anak

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan tabel di atas tabel di 

atas, dapat dianalisis bahwa anak-anak usia 3-4 belum mampu menggunakan 

prefiks ber-. Dari 13 anak yang diteliti, semua anak tampak telah mampu 

menggunakan prefiks ber- pada kata belajar. Prefiks ber- pada kata bersama
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belum mampu digunakan oleh semua anak-anak usia 3-4 tahun. Prefiks ber- pada 

kata berjalan-jalan belum mampu digunakan oleh semua anak-anak usia 3-4 

tahun. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, walaupun rangsangan telah 

diberikan kepada anak-anak, tidak ditemukan adanya anak-anak usia 3-4 tahun 

yang mampu menggunakan prefiks ber- pada kata berjalan-jalan, dan bersama, 

seperti pada data-data berikut ini. 

G   : “Anak-anak besok kita mau berjalan-jalan kemana ya?”
A1 : “Besok mau jalan-jalan ke joglo park.”
A2 : “Jalan-jalan ke joglo park.”
A3 : “Besok jalan-jalan ke joglo park.”
A6 : “Jalan-jalan ke joglo park.”

G     : “Anak-anak besok ke joglo park bersama siapa?”
A3   : “Aku besok ke joglo park sama Bunda.”
A6   : “Azam besok sama ibu.”
A9   : “Sama Bunda.”
A11 : “Aku sama Mama.”

Data-data di atas menunjukkan jika anak-anak usia 3-4 tahun masih belum 

mampu menggunakan prefiks ber- pada kata berjalan-jalan dan bersama. Pada 

kasus kata berjalan-jalan, anak-anak usia 3-4 tahun hanya mampu menggunakan 

kata jalan-jalan. Pada kasus kata bersama, anak-anak usia 3-4 tahun hanya 

mampu mengujarkan kata sama. Kata jalan-jalan dan kata sama sebenarnya 

merupakan kata yang kurang tepat sebab kata yang tepat adalah berjalan-jalan

dan bersama. Hal tersebut terjadi karena anak-anak usia 3-4 tahun masih kurang 

mampu dalam menggunakan prefiks ber-. 

Dari data-data yang diperoleh dan berdasarkan hasil pengamatan, dapat 

disimpulkan jika prefiks ber- terdapat dalam UDK dan ujaran tiga kata. Terdapat 
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3 anak yang mengujarkan prefiks ber- dalam bentuk UDK dan terdapat 10 anak 

yang mengujarkan prefiks ber- dalam bentuk ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan 

anak terlihat dalam bentuk ujaran-ujaran anak, anak-anak yang aktif di kelas 

menggunakan prefiks ber- dalam bentuk ujaran tiga kata sedangkan anak-anak 

yang pasif di kelas menggunakan prefiks ber- dalam bentuk UDK.   

Selain data-data yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa anak-anak 

yang mampu menggunakan prefiks ber- secara langsung tanpa ada rangsangan 

dari penulis yaitu pada kata berenang dan bertiga, seperti pada data-data berikut 

ini.

A8   : “Ayo sini mainan bertiga sama aku.”
A12 : “Aku kemarin berenang.”

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun belum 

mampu menggunakan prefiks ber-. Berdasarkan data-data yang diperoleh

penggunaan prefiks ber- terbatas hanya pada beberapa kata, yaitu kata belajar.

Selain itu hanya ada beberapa anak yang mampu menggunakan prefiks ber- pada 

ujaran langsung. Tingkat keaktifan anak di sini tampak pada bentuk-bentuk ujaran 

anak. Anak-anak yang aktif di kelas menggunakan prefiks ber- dalam bentuk 

ujaran tiga kata sedangkan anak-anak yang pasif di kelas menggunakan prefiks 

ber- dalam bentuk UDK.

3.1.2.3 Penggunaan Sufiks –kan 

Tabel 3
No Sufiks –kan Mampu

(Jumlah Anak)
Belum mampu
(Jumlah Anak)

1. Ambilkan 10 anak 3 anak
2. Pakaikan 11 anak 2 anak
3. Lipatkan 9 anak 4 anak
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Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan tabel di atas dapat 

dianalisis bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu menggunakan sufiks -kan. Dari

13 anak yang diteliti, anak yang mampu menggunakan sufiks -kan pada kata  

ambilkan sebanyak 10 anak, sebanyak 3 anak belum mampu menggunakan sufiks 

–kan pada kata ambilkan. Sufiks –kan pada kata pakaikan mampu digunakan oleh 

11 anak, sebanyak 2 anak belum mampu menggunakan sufiks –kan pada kata 

ambilkan. Sufiks –kan pada kata lipatkan mampu digunakan oleh 9 anak, 

sebanyak 4 anak belum mampu menggunakan Sufiks –kan pada kata lipatkan. 

Dari pengamatan yang dilakukan, adapula anak-anak usia 3-4 tahun yang 

menggunakan sufiks –kan dalam bentuk ujaran langsung, seperti data-data berikut 

ini.

A3   : “Kak anang, bukakan ini!”
A6   : “Mas anang, bawakan ini!”
A12 : “Kasihkan dia topinya!”

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data-data yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sufiks –kan terdapat dalam ujaran UDK dan 

ujaran tiga kata. Walaupun demikian sufiks –kan lebih sering ditemukan dalam 

ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan anak juga menggambarkan kemampuan anak 

dalam menggunakan sufiks –kan. Anak yang aktif di kelas mampu menggunakan 

sufiks –kan dan penggunaan sufiks –kan terdapat dalam ujaran tiga kata. Anak 

yang pasif di kelas beberapa diantaranya belum mampu menggunakan sufiks –kan 

dan penggunaan sufiks –kan terdapat dalam bentuk UDK.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun telah 

mampu menggunakan sufiks –kan. Penggunaan sufiks –kan lebih sering terdapat 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

ANANG FITRANTO



54

dalam bentuk ujaran tiga kata walaupun terdapat pula penggunaan sufiks –kan

dalam bentuk UDK. Penggunaan sufiks –kan dalam bentuk ujaran tiga kata 

ditemukan pada ujaran-ujaran anak-anak yang aktif di kelas sedangkan 

penggunaan sufiks –kan dalam bentu UDK ditemukan pada ujaran-ujaran anak-

anak yang pasif di kelas. 

3.1.2.4 Penggunaan Sufiks –an

Tabel 4
No Sufiks –an Mampu

(Jumlah Anak)
Belum mampu
(Jumlah Anak)

1. Makanan 8 anak 5 anak
2. Minuman 9 anak 4 anak
3. Mainan 12 anak 1 anak

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan tabel di atas dapat 

dianalisis bahwa anak-anak usia 3-4 tahun cukup mampu menggunakan sufiks -

an. Dari 13 anak yang diteliti, anak yang mampu menggunakan sufiks -an pada 

kata  makanan sebanyak 8 anak, sebanyak 5 anak belum mampu menggunakan 

sufiks –an pada kata makanan. Sufiks –an pada kata minuman mampu digunakan 

oleh 9 anak, sebanyak 4 anak belum mampu menggunakan sufiks –an pada kata 

minuman. Sufiks –an pada kata mainan mampu digunakan oleh 12 anak, 

sebanyak 1 anak belum mampu menggunakan Sufiks –an pada kata mainan. 

Dari pengamatan yang dilakukan, adapula anak-anak usia 3-4 tahun yang 

menggunakan sufiks –an dalam bentuk ujaran langsung, seperti data-data berikut 

ini.

A3   : “Ayo main ulang tahunan!”
A1   : “Ayo sini mainan ayunan sama aku!”
A6   : “Ayo mainan kereta-keretaan!”
A11 : “Jangan diambil, itu mobil-mobilan punyaku!”
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data-data yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sufiks –an terdapat dalam bentuk ujaran tiga 

kata. Tingkat keaktifan anak juga menggambarkan kemampuan anak dalam 

menggunakan sufiks –an. Anak yang aktif di kelas cukup mampu menggunakan 

sufiks –an dan penggunaan sufiks –an terdapat dalam ujaran tiga kata walaupun 

terdapat beberapa diantaranya yang belum mampu menggunakan sufiks –an.. 

Anak yang pasif di kelas beberapa diantaranya belum mampu menggunakan 

sufiks –an.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun telah cukup 

mampu menggunakan sufiks –an. Penggunaan sufiks –an ditemukan pada bentuk 

ujaran tiga kata dan tidak ditemukan adanya penggunaan sufiks –an dalam bentuk 

UDK.  Anak yang aktif di kelas cukup mampu menggunakan sufiks –an dalam 

bentuk ujaran tiga kata walaupun terdapat beberapa diantaranya yang belum 

mampu menggunakan prefiks –an.  Anak yang pasif di kelas dalam penelitian ini 

belum mampu menggunakan prefiks –an sebab ketika diberikan dan rangsangan 

dan ketikan dilakukan pengamatan tidak ditemukan sama sekali ujaran-ujaran 

yang menggunakan prefiks –an. 

3.1.2.5 Penggunaan Konfiks di-kan

Tabel 5
No Konfiks di-kan Mampu

(Jumlah Anak)
Belum mampu
(Jumlah Anak)

1. Dikumpulkan 13 anak 1 anak
2. Dibacakan 9 anak 4 anak
3. Dirasakan 9 anak 4 anak
4. Diambilkan 10 anak 2 anak
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Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan tabel di atas dapat 

dianalisis bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu menggunakan konfiks di-kan. 

Dari 13 anak yang diteliti, anak yang mampu menggunakan konfiks di-kan pada 

kata dikumpulkan sebanyak 13 anak, sebanyak 1 anak belum mampu

menggunakan konfiks di–kan pada kata dikumpulkan. Konfiks di–kan pada kata 

dibacakan mampu digunakan oleh 9 anak, sebanyak 4 anak belum mampu

menggunakan koniks di–kan pada kata dibacakan. Konfiks di–kan pada kata 

dirasakan mampu digunakan oleh 9 anak, sebanyak 4 anak belum mampu

menggunakan konfiks di–kan pada kata dirasakan. Konfiks di-kan pada kata 

diambilkan mampu digunakan oleh 10 anak, sebanyak 2 anak belum mampu

menggunakan konfiks di-kan.

Dari pengamatan yang dilakukan, adapula anak-anak usia 3-4 tahun yang 

menggunakan konfiks di–kan dalam bentuk ujaran langsung, seperti data-data 

berikut ini.

A1   : “Bu guru, ini dikumpulkan di meja?”
A6   : “Bu guru, ini dikumpulkan dimana?”

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data-data yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa konfiks di–kan terdapat dalam ujaran bentuk 

ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan anak tidak menggambarkan kemampuan anak 

dalam menggunakan konfiks di–kan. Anak yang aktif di kelas sebagian besar 

mampu menggunakan kofiks di–kan dan penggunaan konfiks di–kan terdapat 

dalam bentuk ujaran tiga kata, walaupun ada sebagian diantaranya yang belum 

mampu menggunakan konfiks di-kan. Anak yang pasif di kelas beberapa 

diantaranya belum mampu menggunakan konfiks di–kan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

ANANG FITRANTO



57

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu 

menggunakan konfiks di–kan. Penggunaan konfiks di–kan terdapat dalam bentuk 

ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan anak tidak menggambarkan kemampuan anak 

dalam menggunakan konfiks di-kan. Anak yang aktif di kelas sebagian besar 

mampu menggunakan konfiks di-kan walaupun ada sebagian diantaranya yang 

belum mampu. Anak yang pasif di kelas seluruhnya belum mampu menggunakan 

konfiks di-kan. 

3.1.2.6 Penggunaan Konfiks di-i

Tabel 6
No Konfiks di-i Mampu

(Jumlah Anak)
Tidak Mampu
(Jumlah Anak)

1. Diwarnai 10 anak 3 anak
2. Dimarahi 12 anak 1 anak

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan tabel di atas dapat 

dianalisis bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu menggunakan konfiks di-i. 

Dari 13 anak yang diteliti, anak yang mampu menggunakan konfiks di-i pada 

kata diwarnai sebanyak 10 anak, sebanyak 3 anak belum mampu menggunakan 

konfiks di–i pada kata diwarnai. Konfiks di–i pada kata dimarahi mampu 

digunakan oleh 12 anak, sebanyak 1 anak belum mampu menggunakan konfiks 

di-i pada kata dimarahi.

Dari pengamatan yang dilakukan, adapula anak-anak usia 3-4 tahun yang 

menggunakan konfiks di–i dalam bentuk ujaran langsung, seperti data-data 

berikut ini.

A1   : “Bu guru, ini diwarnai semua?”
A3   : “Bu guru, ini loh sudah diwarnai semua.”
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data-data yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa konfiks di–i terdapat dalam ujaran bentuk 

UDK dan ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan anak juga menggambarkan

kemampuan anak dalam menggunakan konfiks di–i. Anak yang aktif di kelas 

sebagian besar mampu menggunakan kofiks di–i dalam bentuk ujaran tiga kata 

walaupun beberapa diantaranya mampu menggunakan konfiks di-i tetapi dalam 

bentuk UDK. Anak yang pasif di kelas sebagian besar belum mampu 

menggunakan kofiks di-i walaupun beberapa diantarannya ada yang mampu 

menggunakan konfiks di–i dalam bentuk UDK.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu 

menggunakan konfiks di–i. Penggunaan konfiks di–i terdapat dalam bentuk UDK 

dan ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan anak menggambarkan kemampuan anak 

dalam menggunakan konfiks di-i. Anak yang aktif di kelas sebagian besar mampu 

menggunakan konfiks di-i dalam bentuk ujaran tiga kata walaupun ada sebagian 

diantaranya yang mampu menggunakan konfiks di-i tetapi dalam bentuk UDK. 

Anak yang pasif di kelas sebagian besar belum mampu menggunakan konfiks di-i 

walaupun beberapa diantaranya mampu menggunakan konfiks di-i dalam bentuk 

UDK.

3.1.3 Proses Pengulangan

Tabel 7
No Kata Ulang Mampu

(Jumlah Anak)
Tidak Mampu
(Jumlah Anak)

1. Berjalan-jalan 13 anak -
2. Lari-lari 13 anak -

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

ANANG FITRANTO



59

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan tabel di atas dapat 

dianalisis bahwa anak-anak usia 3-4 tahun telah memiliki kemampuan dalam 

menggunakan pengulangan kata. Dari 13 anak yang diteliti, semuanya telah 

mampu menggunakan kata ulang jalan-jalan. Pada kata ulang lari-lari semua 

anak juga telah mampu menggunakan proses pengulangan.

Pada kata ulang jalan-jalan, meskipun semua anak telah mampu 

menggunakan kata pengulangan, akan tetapi pengulangan yang dilakukan kurang 

tepat. Hal tersebut disebabkan karena kata ulang jalan-jalan memiliki kata dasar 

berjalan sehingga apabila diulang menjadi berjalan-jalan. Walaupun pengulangan 

pada kata jalan-jalan masih kurang tepat, penulis menganggap jika anak-anak usia 

3-4 tahun telah mampu menggunakan proses pengulangan. Adanya 

kekurangtepatan penggunaan kata ulang disebabkan karena anak-anak usia 3-4 

tahun belum menguasai perbedaan makna antara kata dasar jalan dan berjalan. 

Dari pengamatan yang dilakukan, adapula anak-anak usia 3-4 tahun yang 

menggunakan kata ulang yang disertai dengan pembubuhan afiks –an dalam 

bentuk ujaran langsung, seperti data-data berikut ini.

A3   : “Ayo semuanya main kereta-keretaan!”
A11 : “Ayo mainan mobil-mobilan!”

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data-data yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata ulang terdapat dalam 

bentuk UDK dan ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan anak juga menggambarkan 

kemampuan anak dalam menggunakan kata ulang. Anak yang aktif di kelas 

sebagian besar mampu menggunakan kata ulang dalam bentuk ujaran tiga kata 

walaupun beberapa diantaranya mampu menggunakan kata ulang tetapi dalam 
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bentuk UDK. Anak yang pasif di kelas juga mampu menggunakan kata ulang 

tetapi dalam bentuk UDK.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu 

menggunakan kata ulang. Penggunaan kata ulang terdapat dalam bentuk UDK dan 

ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan anak menggambarkan kemampuan anak dalam 

menggunakan kata ulang. 

3.1.4 Proses Pemajemukan

Tabel 8
No Kata Majemuk Mampu

(Jumlah Anak)
Tidak Mampu
(Jumlah Anak)

1. Ulang tahun 13 anak -
2. Kereta api 13 anak -
3. Rumah sakit 13 anak -
4. Matahari 13 anak -

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan tabel di atas, dapat

dianalisis bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu menggunakan kata majemuk. 

Dari tabel di atas tampak jika dari 13 anak yang diteliti, seluruhnya telah mampu 

menggunakan berbagai macam kata majemuk seperti: ulang tahun, kereta api, 

rumah sakit, dan mata hari.

Dari pengamatan yang dilakukan, adapula anak-anak usia 3-4 tahun yang 

menggunakan kata majemuk dalam bentuk ujaran langsung, seperti data-data 

berikut ini.

A1   : “Aku pernah lihat kereta api dijalan.”
A3   : “Aku loh pernah naik kereta api ke desaku.”
A6   : “Aku pernah mainan kereta api di laptop.”
A12 : “Siapa yang mau mainan ulang tahun?”
A13 : “Kemarin Kakakku ulang tahun.”
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data-data yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata ulang terdapat dalam 

bentuk ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan tidak menggambarkan kemampuan 

anak dalam menggunakan kata majemuk. Hal tersebut dikarenakan antara anak 

yang aktif dan anak yang pasif sama-sama mampu menggunakan kata majemuk 

dalam bentuk ujaran tiga kata.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun mampu 

menggunakan kata majemuk. Penggunaan kata majemuk terdapat dalam bentuk 

ujaran tiga kata. Tingkat keaktifan juga tidak menggambarkan kemampuan anak 

dalam menggunakan kata majemuk. 

3.1.5 Temuan Lain

Selain proses-proses morfologi yang telah dijelaskan sebelumnya, juga 

ditemukan adanya temuan lain dalam ujaran anak-anak usia 3-4 tahun yaitu 

adanya penggunaan sufiks –no pada kata bukano dan adanya penggunaan sufiks 

di-in pada kata dimandiin.

Adanya sufiks –no dari bahasa Jawa dan konfiks di-in dari dialek Jakarta 

yang membubuhi kata Bahasa Indonesia dalam ujaran kalimat Bahasa Indonesia

menyebabkan terjadinya interferensi. Walaupun interferensi tersebut tidak 

mempengaruhi makna dari kata bentukan tetapi adanya interferensi menjadikan 

kalimat yang diujarkan menjadi kurang tepat dan kurang sempurna.
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3.2 Pemerolehan Sintaksis Anak-anak Usia 3-4 Tahun

Dalam bidang sintaksis anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang disekitarnya. Hal ini ditunjukkan 

oleh pemerolehan sintaksisnya. Berdasarkan pemerolehan sintaksisnya anak-anak

usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan berbagai jenis kalimat dengan ujaran 

tiga kata bahkan lebih walaupun ada beberapa anak yang masih menggunakan 

USK dan UDK dalam proses komunikasinya. 

3.2.1 Kalimat Deklaratif

Anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan kalimat ini dengan 

baik. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak usia 3-4 tahun untuk memberikan 

informasi kepada orang-orang disekitarnya. Pada umumnya anak-anak 3-4 tahun 

menggunakan jenis kalimat ini untuk menyamapaikan informasi yang berkaitan 

dengan pengalaman pribadinya. Dari hasil pengamatan dan berdasarkan data-data 

yang diperoleh, dari 13 anak yang diteliti, semuanya telah mampu menggunakan 

ujaran kalimat deklaratif. Berikut ini adalah data-data kebahasaan kalimat 

deklaratif yang diujarkan anak-anak usia 3-4 tahun. 

Data 1
“Aku shalat di musholah.”
Data 2
“Aku mau jadi dokter.”
Data 3
“Aku punya Kucing Anggora di rumah.”
Data 4
“Aku punya ipad di rumah.”
Data 5
“Aku kemarin jalan-jalan ke kebun binatang lihat Zebra sama Singa.”
Data 6
“Ayahku kemarin pulang dari Cina.”
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Data 7
“Aku kemarin berenang.”

Berdasarkan data 1-7 tampak jika sebagian besar anak-anak usia 3-4 tahun 

telah mampu menggunakan ujaran kalimat deklaratif dengan baik. Dari data 

tersebut dan dari pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan jika kalimat pada 

data-data tersebut diujarkan oleh sebagian besar anak-anak yang aktif di kelas.

Sebagian besar kalimat deklaratif yang diujarkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun 

memiliki struktur kalimat yang lengkap, yang minimal terdiri atas S-P. Hal 

tersebut menunjukkan jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu menceritakan 

dengan baik pengalaman pribadinya kepada orang-orang yang berada di 

sekitarnya. 

Walaupun sebagian besar anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan kalimat deklaratif dengan ujaran tiga kata, namun masih ditemukan 

adanya UDK pada ujaran kalimat deklaratif anak-anak usia 3-4 tahun seperti pada 

data-data di bawah ini. 

Data 8
“Aku shalat.”
Data 9
“Aku jalan-jalan.”
Data 10
“Aku belajar.”

Berdasarkan data 8-10 tampak walaupun sebagian besar anak-anak usia 3-4 

tahun telah mampu menggunakan ujaran tiga kata akan tetapi masih terdapat 

beberapa anak yang masih menggunakan UDK untuk mengujarkan kalimat 

deklaratif. Dari pengamatan yang dilakukan kalimat pada data 8-10 merupakan

kalimat deklaratif dalam bentuk UDK yang diujarkan oleh beberapa anak-anak 
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yang aktif dikelas. kalimat-kalimat tersebut memiliki struktur yang lengkap yang 

terdiri dari S-P sehingga jelas informasi apa yang terkandung dalam kalimat-

kalimat tersebut. 

Data 11
“Jadi satpol PP.”
Data 12
“Diantar Ayah.”

Pada data 11-12 ditemukan jika ada beberapa anak yang mengujarkan 

kalimat deklaratif dengan UDK dan struktur kalimat yang tak lengkap. Kalimat-

kalimat pada data 11-12 merupakan kalimat yang tak lengkap karena kalimat-

kalimat tersebut tidak memiliki unsur subjek. Tidak adanya unsur subjek dalam 

kalimat tersebut menyebabkan informasi yang terkandung dalam kalimat tidak 

dapat diketahui dengan mudah. Informasi yang terkandung dalam kalimat-kalimat 

pada data 11-12 dapat diketahui apabila dilihat konteks saat kalimat tersebut 

diujarkan. 

Apabila dilihat konteks kalimatnya, bentuk jadi satpol PP pada data 11

merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap aku mau jadi satpol PP. Bentuk 

diantar Ayah pada data 12 merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap aku 

diantar Ayah. Kalimat-kalimat pada data tersebut merupakan kalimat yang 

diujarkan oleh anak-anak yang pasif di kelas.

USK yang digunakan sebagai kalimat deklaratif juga ditemukan dalam 

penelitian ini, seperti pada data-data berikut ini. 

Data 13
“Shalat.”
Data 14
“Ke royal.”
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Data 15
“Jalan-jalan.”

Data 13-15 menunjukkan jika masih ditemukan adanya USK dalam bentuk 

kalimat deklaratif yang diujarkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun. Kalimat-kalimat 

tersebut merupakan kalimat yang diujarkan oleh anak-anak yang pasif di kelas.

Bentuk USK pada data 13-15 tidak dapat diketahui struktur kalimatnya karena 

hanya terdiri dari satu kata, bisa jadi kata-kata tersebut menduduki fungsi subjek, 

fungsi predikat, dan fungsi-fungsi yang lain dalam kalimat bentuk ujaran kalimat 

lengkap. Informasi yang terkandung dalam kalimat pada data 13-15 dapat 

diketahui apabila dilihat konteks saat kalimat tersebut diujarkan. 

Apabila dilihat dari konteks kalimatnya, bentuk shalat pada data 13

merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap aku dirumah shalat atau aku 

shalat. Bentuk ke royal pada data 14 merupakan bagian dari bentuk kalimat 

lengkap aku berjalan-jalan ke royal. Bentuk jalan-jalan  pada data 15 merupakan 

bagian dari bentuk kalimat lengkap aku jalan-jalan. 

3.2.2 Kalimat Imperatif

Kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengaharapkan 

tindakan dari orang lain sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang 

mengeluarkan ujaran. Pada umumnya anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan kalimat imperatif dengan baik. Kalimat-kalimat imperatif 

digunakan oleh anak usia tiga tahun untuk menyuruh atau meminta orang 

disekitarnya agar melakukan tindakan yang diinginkan olehnya. Ada juga kalimat 

imperatif yang berupa larangan dengan tujuan melarang orang lain melakukan hal 
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yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah data-data kebahasaan kalimat imperatif 

yang diujarkan anak-anak usia 3-4 tahun. 

Data 16
“Kasih dia topinya!”
Data 17
“Aku pinjem hapusnya!”
Data 18
“Bukakan ini bu!”
Data 19
“Kamu mainan di sana loh!”
Data 20
“Bu, guru, aku ambilkan itu!”
Data 21
“Bu guru, aku lihat gambarnya!”

Berdasarkan data 16-21, tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan kalimat imperatif. Kalimat-kalimat pada data-data tersebut 

merupakan kalimat imperatif yang bersifat permintaan. Kalimat-kalimat pada data 

tersebut digunakan untuk mengungkapkan permintaan dengan tujuan meminta 

tolong, dan meminta bantuan kepada orang-orang yang berada disekitarnya. Data 

16-21 juga menunjukkan jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan ujaran tiga kata dalam mengujarkan kalimat imperatif. Bentuk 

kalimat imperatif permintaan ini ditemukan pada ujaran-ujaran sebagian anak 

yang aktif di kelas.

Walaupun pada data 16-21 tampak jika anak-anak usia tiga tahun telah 

mampu menggunakan kalimat imperatif permintaan dengan ujaran tiga kata, 

ternyata juga ditemukan adanya kalimat imperatif permintaan yang menggunakan

bentuk UDK. Berikut ini adalah data-data ujaran kalimat imperatif permintaan 

dengan UDK. 
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Data 22
“Bantuin ini!”
Data 23
“Bukakan, Bu!”

Data 22 dan 23 menunjukkan jika masih ditemui ujaran kalimat imperatif 

permintaan dengan menggunakan UDK oleh anak-anak usia 3-4 tahun. Hal yang 

ditemukan di sini adalah UDK pada kalimat imperatif permintaan diujarkan oleh 

anak-anak usia 3-4 tahun yang pasif ketika berada di kelas. Saat merasa terdesak

beberapa anak yang aktif di kelas juga menggunakan kalimat imperatif dalam 

bentuk UDK meskipun sebenarnya anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan kalimat imperatif dengan ujaran tiga kata. Sebagai contoh, kalimat 

pada data 22 diujarkan salah satu anak usia 3-4 tahun saat dirinya belum 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru sementara jam istirahat telah tiba, 

sehingga dirinya meminta bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya 

untuk membantu menyelesaikan tugas.

Selain mampu mengujarkan kalimat imperatif permintaan, anak-anak usia 3-

4 tahun juga telah mampu mengujarkan kalimat imperatif ajakan. Berikut ini 

adalah data-data kalimat imperatif ajakan yang diujarkan oleh anak-anak usia 3-4 

tahun. 

Data 23
“Ayo sini main ayunan!”
Data 24
“Ayo mainan masak-masakan!”
Data 25
“Ayo mainan di sana!”
Data 26
“Ayo semua mainan kereta-keretaan!”
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Berdasarkan data 23-25 tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

mengujarkan kalimat imperatif ajakan. Anak-anak usia 3-4 tahun juga telah 

mampu mengujarkan kalimat imperatif ajakan dengan bentuk ujaran tiga kata.

Kata ayo dalam data 23-25 merupakan kata ajakan yang digunakan oleh anak-

anak usia 3-4 tahun dalam kalimat imepratif ajakan. Kalimat-kalimat pada data-

data tersebut diujarkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun yang aktif di kelas karena 

mereka lebih sering berinteraksi dengan teman-temanya. Kalimat-kalimat pada 

data tersebut diujarkan saat situasi jam istirahat dan diujarkan untuk saling 

mengajak bermain. Dalam hal ini tidak menemukan adanya penggunaan kalimat 

imperatif ajakan yang digunakan untuk ajakan selain ajakan bermain. Hal ini 

disebabkan karena pada usia 3-4 tahun kegiatan utama anak-anak hanya bermain 

sehingga kalimat imperatif ajakan yang ditemukan hanya berupa ajakan bermain. 

Anak-anak usia 3-4 tahun juga telah mampu mengujarkan kalimat imperatif 

larangan. Berikut ini adalah data-data kalimat imperatif larangan yang diujarkan 

oleh anak-anak usia 3-4 tahun. 

Data 27
“Jangan dipegang, itu punya kak Anang!”
Data 28
“Jangan, ini punyaku!”
Data 29
“Jangan dipegang, nanti rusak!”

Berdasarkan data 27 dan 28 tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun cukup 

mampu mengujarkan kalimat imperatif larangan. Adanya kata jangan sebagai 

penanda jika kalimat-kalimat pada data tersebut merupakan kalimat imperatif 

larangan. Kalimat-kalimat pada data tersebut diujarkan oleh anak-anak usia 3-4 

tahun dalam bentuk ujaran tiga kata. Kalimat imperatif larangan ini diujarkan oleh 
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anak-anak usia 3-4 tahun untuk melarang orang yang berada disekitarnya agar 

tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. 

3.2.3 Kalimat Interogatif

Kalimat interogatif atau lebih dikenal dengan kalimat tanya. Pada umumnya 

anak usia empat tahun telah mampu mengujarkan jenis kalimat ini dengan baik. 

Kalimat-kalimat interogatif digunakan oleh anak-anak usia 3-4 tahun untuk 

bertanya kepada temannya, dan kepada orang-orang disekitarnya. Jenis kalimat ini 

cukup sering digunakan oleh anak-anak usia 3-4 tahun karena pada usia tersebut 

adalah usia emas dalam periode tumbuh kembang anak sehingga pada usia 

tersebut rasa ingin tahu anak sangat tinggi. Tingginya rasa ingin tahu dari anak 

menyebabkan anak sering bertanya kepada orang-orang yang ada disekitarnya 

untuk menjawab rasa keingintahuannya. 

Berdasarkan pengamatan dan data-data kebahasaan yang ditemukan, dari 13 

anak yang diteliti sebanyak 12 anak mampu menggunakan kalimat interogatif, 

sebanyak 1 anak belum mampu menggunakan kalimat interogatif. Kalimat-

kalimat interogatif yang diujarkan oleh anak usia 3-4 tahun juga telah sampai pada 

tahap ujaran tiga kata, bahkan lebih dari tiga kata. berikut ini adalah data-data 

kebahasaan berupa ujaran kalimat-kalimat interogatif oleh anak-anak usia 3-4

tahun. 

Data 30
“Siapa yang ulang tahun?”
Data 31
“Itu punya siapa, Bu?”
Data 32
“Siapa itu, Bu?”
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Data 33
“Ini punya siapa?”
Data 34
“Siapa itu?”

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data 30-34, 

tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun cukup mampu mengujarkan kalimat 

interogatif yangn menggunakan kata tanya siapa. Berdasarkan data tersebut ujaran 

kalimat interogatif anak-anak usia 3-4 tahun juga telah mencapai bentuk ujaran 

tiga kata walaupun masih terdapat kalimat interogatif dalam bentuk UDK. 

Penggunaan kata tanya siapa oleh anak-anak usia 3-4 tahun dalam kalimat-

kalimat interogatif pada data 30-34 bertujuan untuk meminta jawaban dari guru 

dan orang-orang disekitarnya berupa nama salah satu teman.

Anak-anak usia 3-4 tahun juga cukup mampu menggunakan kata tanya apa 

dalam kalimat interogatif. Berikut ini adalah data-data ujaran kalimat interogatif 

anak-anak usia 3-4 tahun dengan menggunakan kata tanya apa.  

Data 35
“Apa itu, Bu?”
Data 36
“Kak Anang, itu apa?”
Data 37
“Kamu bawa makan apa?”
Data 38
“Kamu mau mainan apa?”

Berdasarkan data 35-38 tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun cukup mampu 

mengujarkan kalimat interogatif dengan menggunakan kata tanya apa. Bentuk 

ujaran kalimat-kalimat interogatif anak-anak usia 3-4 tahun dengan menggunakan 

kata tanya apa telah mencapai bentuk ujaran tiga kata, dalam hal ini tidak 

ditemukan adanya ujaran kalimat interogatif dengan kata tanya apa dalam bentuk 
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UDK. Penggunaan kata tanya apa dalam kalimat-kalimat pada data 35-38 dengan 

tujuan untuk mendapatkan jawaban berupa kata benda.

Anak-anak usia tiga tahun juga cukup mampu mengujarkan kalimat 

interogatif dengan menggunakan kata tanya bagaimana seperti pada data berikut 

ini.

Data 39
“Ini gimana, Bu?”
Data 40
“Gimana caranya, Bu?”

Berdasarkan data 39 dan 40 tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun belum 

cukup mampu mengujarkan kalimat interogatif dengan menggunakan kata tanya 

bagaimana. Hal menarik yang ditemukan pada data 39 dan 40 yaitu dalam 

mengujarkan kata tanya bagaimana, rupanya ujaran anak-anak usia 3-4 tahun 

telah terpengaruh ujaran-ujaran televisi. Pengaruh media sosial, dalam hal ini 

televisi tampak telah mempengaruhi bahasa anak-anak usia 3-4 tahun, sehingga 

hal yang tampak pada data 39 dan 40 kata tanya bagaimana diujarkan dengan 

bentuk kata tanya gimana. 

Selain telah mampu mengujarkan kalimat interogatif dengan kata tanya 

siapa, apa, dan bagaimana, anak-anak usia 3-4 tahun juga cukup mampu 

mengujarkan kalimat interogatif dengan bentuk kata tanya (di-, ke-) mana. Berikut 

ini adalah data-data ujaran kalimat interogatif anak-anak usia 3-4 tahun dengan 

menggunakan bentuk kata tanya (di-, ke-) mana.

Data 41 
“Bu guru, ini ditaruh di mana?”
Data 42
“Ini dikumpulkan di mana, Bu?”
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Data 43
“Bu guru, besok mau jalan-jalan ke mana?”

Berdasarkan data 41-43 tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

mengujarkan kalimat interogatif dengan bentuk kata tanya (di-, ke-) mana. Data-

data tersebut juga menunjukkan jika dalam mengujarkan kalimat interogatif 

dengan bentuk kata tanya (di-, ke-) mana dalam ujaran tiga kata. Bentuk kata 

tanya (di-, ke-) mana digunakan untuk menanyakan tempat dan mendapatkan 

jawaban berupa keterangan tempat. 

Selain mampu mengujarkan kalimat interogatif dengan menggunakan kata 

tanya, anak-anak usia 3-4 tahun juga mampu mengujarkan kalimat interogatif 

tanpa menggunakan kata tanya tetapi menggunakan intonasi final. Berikut ini 

adalah data-data kalimat interogatif yang diujarkan anak-anak usia 3-4 tahun 

dengan menggunakan intonasi final.

Data 44
“Diwarnai semua, Bu?”
Data 45
“Kamu mau mainan kereta api?”
Data 46
“Azam mau ini?”
Data 47
“Aku boleh lihat?”

Berdasarkan data 44-47 tampak jika anak-anak usia 3-4 tahun mampu 

mengujarkan kalimat interogatif dengan menggunakan intonasi final. Pada data-

data kalimat interogatif tersebut tidak ditemukan adanya penggunaan kata tanya 

tetapi menggunakan intonasi final turun sebagai penanda bahwa kalimat-kalimat 

pada data tersebut merupakan kalimat interogatif. Bentuk ujaran yang digunakan 
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oleh anak-anak usia 3-4 tahun pada data-data tersebut adalah bentuk ujaran tiga 

kata bahkan telah mencapai bentuk multi kata.

3.2.4 Kalimat Tak Lengkap

Kalimat tak lengkap merupakan kalimat yang memiliki struktur tidak 

lengkap. Dilihat dari strukturnya kalimat tak lengkap tidak memiliki subjek atau 

predikat. Secara umum anak usia 3-4 tahun telah mampu mengujarkan kalimat tak 

lengkap. Selama penelitian berlangsung, ditemukan jika ada beberapa anak yang 

menggunakan kalimat tak lengkap dalam beberapa ujarannya. Berikut ini adalah 

data-data kebahasaan kalimat tak lengkap yang diujarkan anak-anak usia 3-4 

tahun. 

Data 48
“Jualan di bumi marinir.”
Data 49
“Pakai baju satpol PP.”
Data 50
“Diantar Ayah.”
Data 51
“Makan dadar jagung.”

Berdasarkan pengamatan dan data 48-51 tampak jika dalam beberapa ujaran 

kalimat anak-anak usia 3-4 ditemui jenis kalimat tak lengkap. Pada data-data 

tersebut tampak jika kalimat tak lengkap diujarkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun 

dalam bentuk UDK dan ujaran tiga kata. Hal yang menyebabkan kalimat-kalimat

pada data 48-51 menjadi kalimat tak lengkap karena kalimat-kalimat pada data 

tersebut tidak memiliki fungsi subjek.

Pada ujaran kalimat tak lengkap tanpa subjek, walaupun memiliki bentuk 

ujaran UDK dan ujaran tiga kata tetapi untuk mengetahui informasi atau makna 
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yang terkandung di dalamnya harus merujuk pada konteks kalimatnya. Kalimat 

jualan di bumi marinir pada data 48 apabila dilihat dari konteks kalimatnya 

merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap Ayah jualan di bumi marinir. 

Kalimat pakai baju satpol PP pada data 49 apabila dilihat dari konteks kalimatnya 

merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap Ayah pakai baju satpol PP. 

Kalimat diantar Ayah pada data 50 apabila dilihat dari konteks kalimatnya 

merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap aku diantar Ayah. Kalimat makan 

dadar jagung pada data 51 apabila dilihat dari konteks kalimatnya merupakan 

bagian dari bentuk kelimat lengkap aku makan dadar jagung. 

Selain ditemukannya kalimat tak lengkap tanpa subjek, juga ditemukan 

adanya kalimat tak lengkap tanpa prdikat seperti data-data berikut ini. 

Data 52
“Desaku di Blitar.”
Data 53
“Aku ke royal.”

Berdasarkan pengamatan dan berdasarakan data 52 dan 53, tampak jika 

terdapat kalimat tak lengkap dalam ujaran-ujaran anak-anak usia 3-4 tahun. 

Kalimat-kalimat pada data 52 dan 53 menunjukkan jika kalimat tersebut 

merupakan kalimat tak lengkap karena kalimat-kalimat pada data tersebut tidak 

memiliki fungsi predikat. Hal lain yang ditemukan adalah kalimat-kalimat pada 

data 52 dan 53 diujarkan dalam bentuk UDK. 

Sama halnya seperti penjelasan sebelumnya, untuk mengetahui informasi 

atau makna yang terkandung dalam kalimat tak lengkap tanpa predikat harus 

merujuk pada konteks kalimatnya. Kalimat desaku di Blitar pada data 52 apabila 

dilihat dari konteks kalimatnya merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap 
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desaku berada di Blitar. Kalimat aku ke royal pada data 53 apabila dilihat dari 

konteks kalimatnya merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap aku jalan-

jalan ke royal. 

3.2.5 Kalimat Lengkap

Anak-anak usia 3-4 tahun rupannya telah mampu menggunakan kalimat 

lengkap. Hal ini dibuktikan dengan data-data kebahsaan yang sebagian besar

menunjukkan jika kalimat-kalimat yang diujarkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun 

merupakan ujaran kalimat lengkap. Usia 3-4 tahun merupakan usia dimana 

seorang anak sangat senang menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya, 

sehingga hampir dalam setiap ujarannya mengggunakan kalimat lengkap. 

Berdasarkan pengamatan dan data-data yang diperoleh selama penelitian, 

dari 13 anak yang diteliti, sebanyak 12 anak mampu menggunakan ujaran kalimat 

lengkap dan sebanyak 1 anak belum mampu menggunakan ujaran kalimat 

lengkap. Dalam mengujarkan kalimat lengkap, anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan ujaran tiga kata, bahkan telah lebih dari tiga kata. Selain 

menggunakan ujaran tiga kata, ada beberapa ujaran kalimat lengkap anak-anak 

usia 3-4 tahun dalam bentuk UDK. Berikut ini adalah data-data ujaran kalimat 

lengkap oleh anak usia 3-4 tahun.

Data 54
“Aku Shalat.”
Data 55
“Udara bisa dirasakan.”
Data 56
“Aku jalan-jalan.”
Data 57
“Aku bisa mewarnai.”
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Berdasarkan pengamatan dan data 54-57 menunjukkan jika anak-anak usia 

3-4 tahun telah mampu mengujarkan kalimat lengkap dengan baik. Kalimat-

kalimat pada data 54-57 diujarkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun dalam bentuk 

UDK dan ujaran tiga kata. Apabila dilihat struktur kalimatnya, kalimat-kalimat 

pada data-data tersebut memiliki struktur yang terdiri dari fungsi subjek (S) dan 

fungsi predikat (P). 

Apabila dilihat struktur kalimatnya, kalimat pada data 54 memiliki struktur, 

kata aku sebagai subjek, dan kata shalat. Kalimat pada data 55 memiliki struktur, 

kata udara sebagai subjek, frasa bisa dirasakan sebagai predikat. Kalimat pada 

data 56 memiliki struktur, kata aku sebagai subjek, kata ulang jalan-jalan sebagai 

predikat. Kalimat pada data 57 memiliki struktur, kata aku sebagai subjek, frasa 

bisa mewarnai sebagai predikat. 

Selanjutnya juga ditemukan jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan fungsi objek dalam ujaran kalimat lengkap, seperti pada data-data

berikut ini. 

Data 58
“Aku bawa minum susu.”
Data 59
“Aku diantar Bunda.”

Berdasarkan pengamatan dan berdasarkan data 58 dan 59 menunjukkan jika 

anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan fungsi objek dalam 

beberapa ujaran kalimat lengkapnya. Kalimat-kalimat pada data-data tersebut juga 

menunjukkan jika dalam mengujarkan kalimat lengkap, anak-anak usia 3-4 tahun 

menggunakan bentuk ujaran tiga kata. 
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Apabila dilihat struktur kalimatnya, kalimat pada data 58 memiliki struktur, 

kata aku sebagai subjek, kata bawa sebagai predikat, frasa minum susu sebagai 

objek. Kalimat pada data 59 memiliki struktur, kata aku sebagai subjek, kata 

diantar sebagai predikat, kata Bunda sebagai objek. 

Anak-anak usia 3-4 tahun juga telah mampu menggunakan fungsi pelengkap 

dalam ujaran kalimat lengkap, seperti pada data-data berikut ini. 

Data 60
“Aku mau jadi pilot.”
Data 61
“Aku mau jadi suster.”
Data 62 
“Lilin buat ulang tahun, Bu.”
Data 63
“Aku takut pak badut.”

Berdasarkan pengamatan dan berdasarkan data 60-63 menunjukkan jika 

anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan fungsi pelengkap dalam 

ujaran kalimat lengkap. Kalimat pada data-data tersebut juga menunjukkan jika 

anak-anak usia 3-4 tahun menggunakan bentuk ujaran tiga kata bahkan multi kata 

dalam mengujarkan kalimat lengkap. 

Apabila dilihat struktur kalimatnya, kalimat pada data 60 memiliki struktur, 

kata aku sebagai subjek, kata mau sebagai predikat, frasa jadi pilot sebagai

pelengkap. Kalimat pada data 61 memiliki struktur, kata aku sebagai subjek, kata 

mau sebagai predikat, frasa jadi suster sebagai pelengkap. Kalimat pada data 62 

memiliki struktur, kata lilin sebagai subjek, kata buat sebagai predikat, kata 

majemuk ulang tahun sebagai pelengkap, dan kata Bu sebagai kata sapaan untuk 

guru. Kalimat 63 memiliki struktur, kata aku sebagai subjek, kata takut sebagai 

predikat, frasa pak badut sebagai pelengkap. 
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Selain telah mampu menggunakan fungsi objek dan pelengkap, anak-anak 

usia 3-4 tahun juga telah mampu menggunakan fungsi keterangan dalam ujaran 

kalimat lengkap, seperti pada data-data berikut ini. 

Data 64
“Aku jalan-jalan ke royal.”
Data 65
“Aku sholat di musholah.”
Data 66
“Aku punya ipad di rumah.”
Data 67
“Aku lihat masha di rumah.”
Data 68
“Aku punya Kucing Anggora di rumah.”

Data 64-68 menunjukkan jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan fungsi keterangan dalam ujaran kalimat lengkap. Data-data tersebut 

juga menunjukkan jika anak usia 3-4 tahun telah mampu menggunakan ujaran tiga 

kata untuk mengujarkan kalimat lengkap. Pada data-data tersebut dapat dilihat jika 

fungsi keterangan terletak di akhir kalimat. 

Apabila dilihat struktur kalimatnya, kalimat pada data 64 memiliki struktur, 

kata aku sebagai subjek, kata ulang jalan-jalan sebagai predikat, dan kata ke royal 

sebagai keterangan tempat. Kalimat pada data 65 memiliki struktur, kata aku 

sebagai subjek, kata shalat sebagai predikat, dan kata di musholah sebagai 

keterangan tempat. Kalimat pada data 66 memiliki struktur, kata aku sebagai 

subjek, kata punya sebagai predikat, kata ipad sebagai objek, dan kata di rumah

sebagai keterangan tempat. Kalimat pada data 67 memiliki struktur, kata aku

sebagai subjek, kata lihat sebagai predikat, kata masha sebagai objek, dan kata di 

rumah sebagai keterangan tempat. Kalimat pada data 68 memiliki struktur, kata 
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aku sebagai subjek, kata punya sebagai predikat, kata Kucing Anggora sebagai 

objek, dan kata di rumah sebagai keterangan tempat. 

Anak-anak usia 3-4 tahun juga telah mampu mengujarkan kalimat lengkap 

dengan fungsi keterangan berada di tengah kalimat, seperti pada data-data berikut 

ini. 

Data 68
“Aku sholat di musholah sama Ayah sama Kakak.”
Data 69
“Bu guru, aku di rumah punya radio.”
Data 70
“Aku di rumah belajar sama Kakak.”
Data 71
“Aku tadi dimandiin Mama.”
Data 72
“Aku pernah main kereta api di laptop.”
Data 73
“Aku kemarin jalan-jalan ke kebun binatang lihat Zebra sama Singa.”
Data 74
“Ayahku kemarin pulang dari Cina.”
Data 75
“Aku di rumah tadi pakai kaos kaki dewe.”

Data 68-75 menunjukkan jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan fungsi keterangan di tengah kalimat pada ujaran-ujaran kalimat 

lengkap. Pada umumnya fungsi keterangan adalah fungsi yang memiliki sifat 

manasuka, jadi fungsi keterangan dapat terletak di awal kalimat, tengah kalimat, 

dan akhir kalimat.  Data-data tersebut juga menunjukkan jika fungsi keterangan 

yang terletak di tengah kalimat adalah keterangan waktu dan keterangan tempat.

Bentuk ujaran yang digunakan pada data-data tersebut adalah bentuk ujaran tiga 

kata. 

Apabila dilihat struktur kalimatnya, kalimat pada data 68 memiliki struktur, 

kata aku sebagai subjek, kata shalat sebagai predikat, kata di musholah sebagai 
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keterangan tempat, frasa sama Ayah sama Kakak sebagai pelengkap. Kalimat 

pada data 69 memiliki struktur, kata Bu guru sebagai kata sapaan, kata aku 

sebagai subjek, kata punya sebagai predikat, dan kata radio sebagai objek. 

Kalimat pada data 70 memiliki struktur, kata  aku sebagai subjek, kata di rumah

sebagai keterangan tempat, kata belajar sebagai predikat, dan frasa sama Kakak

sebagai pelengkap. Kalimat pada data 71 memiliki struktur, kata aku sebagai 

subjek, kata tadi sebagai keterangan waktu, kata dimandiin sebagai predikat, dan 

kata Mama sebagai objek. 

Kalimat pada data 72 kata aku sebagai subjek, kata pernah sebagai 

keterangan waktu, kata main sebagai predikat,  kata majemuk kereta api sebagai 

objek, dan kata di laptop sebagai keterngan tempat. Kalimat pada data 73 

memiliki struktur, kata aku sebagai subjek, kata kemarin sebagai keterangan 

waktu, kata jalan-jalan sebagai predikat, kata ke kebun binatang sebagai 

keterangan tempat, dan frasa lihat Zebra sama Singa sebagai pelengkap. Kalimat 

pada data 74 memiliki struktur, kata Ayahku sebagai subjek, kata kemarin sebagai 

keterangan waktu, kata pulang sebagai predikat, frasa dari Cina sebagai 

keterangan tempat. Kalimat pada data 75 memiliki struktur, kata aku sebagai 

subjek, kata di rumah sebagai keterangan tempat, kata tadi sebagai keterangan 

waktu, kata pakai sebagai predikat, dan frasa kaos kaki dewe sebagai pelengkap.

Pada data 72-75 ditemukan jika anak-anak usia 3-4 tahun juga telah mampu 

menggunakan dua fungsi keterangan sekaligus yaitu fungsi keterangan waktu dan 

keterangan tempat. 
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Anak-anak usia 3-4 tahun juga telah mampu menggunakan fungsi 

keterangan di awal kalimat, seperti yang terdapat pada data-data berikut ini. 

Data 76
“Kemarin aku berenang.”
Data 77
“Kemarin aku loh bakar-bakar.”

Data 76 dan 77 menunjukkan jika anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu 

menggunakan fungsi keterangan di awal kalimat. Fungsi keterangan yang terletak 

di awal kalimat adalah keterangan waktu. Pada hal ini tidak menemukan adanya 

ujaran kalimat lengkap dengan fungsi keterangan tempat di awal kalimat. Ujaran 

yang digunakan oleh anak-anak usia 3-4 tahun pada data-data tersebut berupa 

ujaran tiga kata. 

Apabila dilihat struktur sintaksisnya, kalimat pada data 76 memiliki 

struktur, kata kemarin sebagai keterangan waktu, kata aku sebagai subjek, kata 

berenang sebagai predikat. Kalimat pada data 77 memiliki struktur, kata kemarin

sebagai keterangan waktu, kata aku sebagai subjek, kata loh sebagai kata 

penyedap, kata ulang bakar-bakar sebagai predikat. 

3.2.6 Kalimat Tuggal 

Anak-anak usia 3-4 tahun pada umumnya telah mampu menggunakan 

kalimat tunggal. Ujaran-ujaran yang dikeluarkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun 

sebagian besar masih berupa ujaran kalimat tunggal. Berdasarkan data-data 

kebahasaan yang diperoleh dan juga berdasarkan proses pengamatan saat 

penelitian, anak-anak usia 3-4 tahun selalu menggunakan kalimat tunggal dalam 

berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya. Dari 13 anak yang diteliti, 
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sebanyak 12 anak telah mampu menggunakan ujaran kalimat tunggal dan 

sebanyak 1 anak belum mampu menggunakan ujaran kalimat tunggal. Ujaran

kalimat tunggal, anak-anak usia tiga tahun sebagian besar berbentuk ujaran tiga 

kata bahkan multi kata, walaupun ada juga beberapa ujaran anak-anak usia 3-4

tahun yang masih menggunakan UDK. Pada ujaran kalimat tunggal, ditemukan 

jika sebagian besar predikat yang digunakan berupa verba (kata kerja). Berikut ini 

adalah beberapa data kalimat tunggal yang diperoleh selama penelitian.

Data 78
“Aku shalat.”
Data 79
“Aku di rumah belajar sama Kakak.”
Data 80
“Aku bisa mewarnai.”
Data 81
“Aku kemarin berenang.”
Data 82
“Ayahku kemarin pulang dari Cina.”
Data 83
“Aku kemarin jalan-jalan ke kebun binatang lihat Zebra sama Singa.”
Data 84
“Aku tadi dimandiin Mama.”

Berdasarkan pengamatan dan data 78-84 menunjukkan jika anak-anak usia 

3-4 tahun telah mampu mengujarkan kalimat tunggal berpredikat verba. Verba 

pada data-data di atas memiliki makna perbuatan (seperti shalat, belajar, 

mewarnai, berenang, pulang, jalan-jalan dan dimandiin). Kalimat-kalimat pada 

data tersebut diujarkan dalam bentuk ujaran tiga kata.

Selain itu juga ditemukan adanya kalimat tunggal berpredikat adjektiva atau 

kata sifat, seperti pada data-data berikut ini.

Data 85
“Oca loh cantik”

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

ANANG FITRANTO



83

Data 86
“Bu guru, dia nakal”

Berdsarkan pengamatan dan berdasarkan data 85 dan 86 menunjukkan jika 

anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu mengujarkan kalimat tunggal dengan 

predikat adjektiva. Kalimat-kalimat pada data-data tersebut juga menunjukkan 

jika anak-anak usia tiga tahun telah mampu menggunakan ujaran tiga kata dalam 

mengujarkan kalimat tunggal berpredikat adjektiva. Pada data 85 menunjukkan 

jika adjektiva yang digunakan adalah cantik, sedangkan pada data 86 adjektiva 

yang digunakan adalah nakal.  

3.2.7 Temuan Lain

Selain ditemukannya jenis-jenis kalimat yang dikuasai oleh anak-anak usia 

3-4 tahun, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya beberapa temuan lain 

seperti adanya campur kode dan adanya kata-kata penyedap dalam ujaran-ujaran 

kalimat anak-anak usia empat tahun. Berikut ini adalah temuan-temuan lain yang 

ditemukan selama penelitian. 

Data 87
“Aku diantar Ayah ambek Bunda”
Data 88
“Aku naik mobil ambek Ayah ambek Bunda”
Data 89
“Aku punya kumpo”
Data 90
“Aku di rumah tadi pakai kaos kaki dewe”

Berdasarkan pengamatan dan data 87-90 menunjukkan jika terdapat campur 

kode dalam ujaran-ujaran kalimat anak-anak usia 3-4 tahun. Campur kode yang 

terjadi pada data-data tersebut adalah adanya kata-kata dari Bahasa Jawa yang 

masuk ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Kata-kata Bahasa Jawa yang terdapat 
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dalam kalimat-kalimat pada data-data tersebut adalah kata-kata yang sering 

digunakan dan ditemukan dalam ujaran sehari-hari. Faktor yang menyebabkan 

adanya kata-kata Bahasa Jawa dalam kalimat-kalimat pada data 127-130 adalah 

karena faktor lingkungan anak. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap 

tumbuh kembang anak termasuk pemerolehan bahasa pada anak. Data 127-130

ditemukan pada ujaran beberapa anak usia 3-4 tahun yang bertempat tinggal di 

kampung. 

Seperti yang diketahui jika sebagian besar masyarakat yang tinggal di 

kampung menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Hal 

ini membawa pengaruh terhadap pemerolehan bahasa khususnya pemerolehan 

sintaksis anak, karena bahasa yang didengar oleh anak sehari-hari kebanyakan 

adalah Bahasa Jawa. Hal tersebut menimbulkan efek pada anak-anak sehingga

ketika mengujarkan kalimat berbahasa Indonesia, anak terkadang menyisipkan 

kata-kata dari Bahasa Jawa.  

Selain adanya campur kode dalam ujaran-ujaran kalimat anak-anak usia 3-4 

tahun, terdapat pula kata-kata penyedap yang digunakan oleh anak usia 3-4 tahun 

dalam beberapa ujarannya seperti pada data-data di bawah ini. 

Data 91
“Kemarin aku loh bakar-bakar.”
Data 92
“Aku loh pernah naik kereta api ke Blitar.”
Data 93
“Oca loh cantik.”

Berdasarkan pengamatan dan data 91-93, tampak adanya kata-kata 

penyedap loh yang terdapat dalam ujaran-ujaran kalimat anak 3-4 tahun. Adanya 

kata-kata penyedap loh dalam ujaran kalimat anak-anak usia 3-4 tahun bisa jadi 
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disebabkan karena faktor media massa dan media sosial (televisi dan internet). 

Semakin banyaknya acara-acara hiburan anak dan semakin bebasnya tontonan 

televisi termasuk bahasa-bahasa yang digunakan, menimbulkan pengaruh 

terhadap pemerolehan bahasa anak. Hal ini terjadi karena anak-anak usia 3-4 

tahun memiliki sifat reseptif atau menirukan, sehingga anak-anak akan cenderung 

menirukan bahasa-bahasa yang di dengarnya. 
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