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BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemerolehan morfologi pada anak-anak 

usia 3-4 tahun terdapat perbedaan pada masing-masing anak, tetapi hal tersebut 

dianggap wajar karena pemerolehan bahasa yang terjadi pada masing-masing anak 

tidak sama. Pada pemerolehan bidang morfologi ditemukan jika anak-anak usia 3-

4 tahun telah menguasai proses pembubuhan afiks, anak-anak usia 3-4 tahun telah 

mampu menggunakan prefiks di-, sedangkan pada penggunaan prefiks ber-, anak-

anak usia 3-4 tahun belum mampu menggunakan prefiks ber-.  Anak-anak usia 3-

4 tahun juga telah mampu menggunakan sufiks –kan, dan –an, selain itu anak-

anak usia 3-4 tahun juga telah mampu menggunakan konfiks di-kan dan di-i. Pada 

proses pengulangan anak-anak usia 3-4 tahun telah mampu mengujarkan kata 

ulang dengan menggunakan konfiks di-kan dan di-i. Pada proses pemajemukan 

anak-anak usia 3-4 tahun juga telah mampu mengujarkan kata majemuk dengan 

menggunakan sufiks –an.  

Hal lain yang ditemukan pada pemerolehan morfologi yaitu ditemukan 

adanya interferensi, yaitu adanya penggunaan sufiks –no yang berasal dari Bahasa 

Jawa dan penggunaan konfiks di-in yang berasal dari dialek Jakarta pada kata dari 

bahasa Indonesia. 

Hasil analasis pemerolehan bahasa bidang Sintaksis menunjukkan jika anak-

anak usia 3-4 tahun telah mencapai tahap ujaran tiga kata bahkan multi kata 
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walaupun ditemukan adanya UDK dan USK. Hal tersebut bukan merupakan 

sebuah masalah mengingat kemampuan pemerolehan sintaksis masing-masing 

anak berbeda sehingga hal tersebut masih dianggap wajar. Anak-anak usia 3-4 

tahun juga telah menguasai berbagai macam jenis kalimat antara lain kalimat 

deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interogatif, kalimat tak lengkap, kalimat 

lengkap, dan kalimat tunggal. 

Selain menguasai berbagai macam jenis kalimat, juga ditemukan adanya 

beberapa temuan lain dalam ujaran-ujaran kalimat anak-anak usia 3-4 tahun. 

Temuan-temuan lain itu antara lain adanya campur kode dan adanya kata-kata 

penyedap dalam ujaran-ujaran kalimat anak-anak usia 3-4 tahun. 

4.2 Saran

Pemerolehan morfologi dan sintaksis pada anak-anak usia 3-4 tahun 

memiliki perbedaan antara satu anak dengan anak yang lain. Hal ini dianggap 

wajar karena kemampuan pemerolehan bahaasa pada masing-masing anak 

berbeda. Faktor pendidikan di lingkungan keluarga dan di sekolah sangat 

mempengaruhi pemerolehan bahasa anak baik pada bidang morfologi dan 

sintaksis ataupun pemerolehan bahasa secara keseluruhan. Hal tersebut 

disebabkan karena keseluruhan waktu anak-anak usia 3-4 tahun dihabiskan di 

lingkungan keluarga dan di sekolah. 

Para linguis perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemerolehan 

bahasa anak, karena sampai saat ini penelitian tentang pemerolehan bahasa anak 

masih minim disamping itu untuk menggali lebih dalam mengenai pemerolehan 
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bahasa anak. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi para peneliti lain 

yang hendak meneliti pemerolehan bahasa pada anak. 
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