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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Ujaran Penderita Afasia Motorik karena Stroke di 

SMF Penyakit Saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya studi kasus Morfosintaksis dalam 

Tinjauan Neurolinguistik” ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran penderita 

Afasia Motorik karena Stroke melalui klasifikasi ujaran penderita Afasia motorik 

dalam tataran morfologi dengan analisis ujaran berdasarkan proses morfologis bahasa 

Indonesia. Tataran dalam bidang sintaksis yaitu dengan cara klasfikasi ujaran 

penderita Afasia Motorik karena stroke ke dalam fungsi sintaksis dan hubungan 

fungsional antarkata/frase dalam klausa atau kalimat. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat deskriptif kualititatif. Metode pengumpulan data pada skripsi 

ini menggunakan metode simak (observasi) dan dibantu dengan teknik rekam, teknik 

catat, dan teknik pustaka. Informan yang yang terdapat dalam skripsi ini terdiri dari 

enam, yaitu PAMS1, PAMS2, PAMS3, PAMS4, PAMS5, dan PAMS6 Data yang 

diperoleh kemudian ditranskripsikan dan dianalisis berdasarkan klasifikasinya. Hasil 

dari analisis data ini menunjukkan bahwa penderita Afasia motorik mengalami 

gangguan bahasa dalam tataran morfologi dan sintaksis bahasa Indonesia. Dalam 

ranah morfologi PAMS sulit mengujarkan dan bahkan menghilangkan prefiks –ber, -

men, dan –ter. Pada infiks PAMS menghilangkan sisipan –em, dan –er. Pengujaran 

kata yang tergolong ke dalam proses reduplikasi dan komposisi dapat diucapkan, 

akan tetapi PAMS melesapkan atau menghilangkan reduplikasi dengan pembubuhan 

afiks dan sulit mengucapkan fonem bunyi [r]. Kemampuan dalam tataran sintaksis 

PAMS belum dapat mengucapkan unsur-unsur kalimat yang menduduki fungsi S, P, 

O dan hanya mampu mengucapkan fungsi Ket. 
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